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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE GATERA MUNICIPAL 

 
                                        Gener de 2022  

 



PROJECTE GATERA TRANSITÒRIA MUNICIPAL DE MOLLET DEL 
VALLÉS. 

I. Justificació 

La presència de gats als carrers és freqüent en tots els municipis, grans i petits, i Mollet 
del Vallès no és una excepció. Aquest fet comporta que hi hagi opinions contraposades 
entre defensors i detractors.  

Quan la presència de gats al carrer és equilibrada, proporciona beneficis sobre l'entorn i 
a les persones amants d'aquests animals. Altres vegades, quan la població de gats 
augmenta exageradament es produeixen importants molèsties als veïns, de brutícia, de 
sorolls per les barrales entre ells, etc. 

Per abordar aquesta situació els municipis han optat per actuacions encaminades a 
respectar les colònies formades i controlar-les. La implantació de colònies controlades de 
gats al carrer és una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i els 
animals. 

Per aquets motiu l’Ajuntament de Mollet del Vallès va iniciar al 2015 el Programa de 
control de les Colònies de gats urbanes amb la col·laboració de les voluntàries 
alimentadores que tenien cura d´elles, de les entitats protectores d´animals i de les 
clíniques veterinàries. 

El model de gestió és el conegut com a CER (captura-esterilització-retorn) i s’efectua 
sobre les  colònies naturals existents en el municipi.  

Aquest model suposa respectar les colònies formades i s’aconsegueix un equilibri amb 
l’entorn, permet la millora de les condicions de vida i de salut dels gats, redueix la 
superpoblació, disminueixen les molèsties produïdes en èpoques de zel (orins i marcatge, 
baralles, miols), facilita l’adopció i les acollides, millora la relació dels animals amb els 
veïns i fomenta l’educació de la població en matèria de protecció dels animals.  

El mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn) és l'únic mètode per a la disminució de 
la població felina de forma ètica, i a la vegada es garanteix el benestar animal, pel qual 
els gats de colònies felines són capturats, esterilitzats i retornats al seu lloc d'origen. 
S'apliquen bones pràctiques de gestió, alimentació i refugi; on els gats s'identifiquen, 
desparasiten, vacunen i estan supervisats veterinariament. 

Des de que va començar el Programa s´han comptabilitzat al voltant de 25 colònies. En 
un primer moment es van detectat 15 colònies que han anat augmentat degut a l'elevada 
prolificitat d'aquesta espècie i a la detecció de noves colònies a la zona industrial del 
municipi. 

L´Ajuntament de Mollet del Vallès vol donar suport i protegir el mètode CER a les 
colònies acordades amb el compromís de fer-ho extens a la resta de colònies felines del 
municipi i per això mitjançant la subscripció d´un Conveni de col·laboració amb una 
entitat protectora que ha presentat un projecte de gestió de Colònies es vol donar un 
impuls al programa i actualitzar el cens de gats de carrer i potenciar  la formació en relació 
a les bones pràctiques per tal de gestionar correctament les colònies  



Les problemàtiques derivades dels gats de carrer que han de ser gestionades pels serveis 
municipals són constants i necessitem eines per tal de poder afrontar els problemes amb 
què ens trobem, sent un d´ells la necessitat d'una gatera transitòria per tenir un espai 
adequat per reubicar als gats quan sigui necessari. 

  
II. Marc Normatiu 

Llei 18/2009 de 22 d'octubre de salut pública. Article 52. sobre els serveis mínims dels 
ens locals. 52g ) La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, animals 
de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues. 

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
protecció d’animals. 

- Article 11. sobre el Sacrifici i esterilització d'animals. 11.2. Es prohibeix 
el sacrifici de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment 
d'animals de companyia, i als nuclis zoològics en general, excepte pels 
motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin per via reglamentària. 

- Article 41 sobre la Inspecció i vigilància dels animals de companyia. 41.1 
Corresponen als municipis o bé als consells comarcals o a les entitats locals 
supramunicipals, en el cas que els municipis els hagin cedit les 
competències, les funcions següents: recollir i controlar els animals de 
companyia abandonats o perduts i els animals salvatges urbans. 

 

Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les Condicions de manteniment dels 
animals de companyia. (DOGC núm. 2817 publicat el 01/02/1999). 

Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de 
Catalunya. (DOGC núm. 1087 publicat el 30/12/1988) 

Ordre de 28 de juliol de 1980 per la que es donen normes sobre nuclis zoològics, 
establiments per a l'equitació, centres per al foment i cura d'animals de companyia i 
similars. (BOE núm. 219 publicat el 11/09/1980). 

III. Descripció del projecte 

Una gatera transitòria és una instal·lació construïda amb l'objectiu d'albergar gats 
procedents de colònies de manera temporal, ja sigui perquè s'han de reubicar (canviar de 
lloc) o perquè requereixen tractaments veterinaris i necessiten un lloc a on estar fins que 
no tornin a la seva colònia. 

Motius indicats perquè un gat pugui entrar a la gatera provisional 

1. Colònies de gats que han de ser reubicades degut a: 

 Problemes higiènic-sanitaris, (ex: colònia que s'ha instal·lat en empresa 
d'alimentació) 

 Problemes veïnals (gats de carrer que s'instal·len en jardins de cases 
particulars) 



 Desnonaments 
 Viuen en un terreny on la seva vida corre perill o on està prevista 

l'edificació 

2. Tenir un punt de recollida on la Protectora pugui anar a buscar els gats en cas 
de no poder usar les dependències de la Policia Local (gats ferits/malalts). 

3. Albergar gats de carrer temporalment mentre estan convalescents evitant 
l'elevat cost que suposa un ingrés en un hospital veterinari. 

4. Albergar cadells de gat potencialment adoptables evitant així la creació d'una 
nova colònia al carrer. 

Motius pels quals els gats sortiran de la gatera: 

1. Adopció. 

2. Mort. 

3. Recuperació o curació i retorn a la colònia d'origen. 

4. Reubicació a una altra zona. 

 

 

IV. Emplaçament 

L'emplaçament acordat amb la Secció de Territori i Medi Ambient és la zona del dipòsit 
de cotxes, al costat de la Central  de abocament de residus , al costat de l’entrada de 
mossos d’esquadra (s’adjunta plànol de situació). 



 

La instal·lació de la gatera es considera un equipament municipal d'ús provisional (sense 
edificació, amb casetes prefabricades). Les casetes prefabricades de fusta es consideren 
adequades, atès que la fusta és un material aïllant i confortable. Les empreses a qui s'ha 
demanat pressupost per a les casetes són empreses especialitzades en construcció 
d'habitacles per animals i amb experiència en construccions similars en altres 
ajuntaments. 

El certificat d'ús de l'equipament serà emès des de la secció de Territori i Medi Ambient 
una vegada estigui construït l'equipament. 

V. Construcció 

La gatera tindrà una dimensió de 264m2. Consistirà en un tancat perimetral tipus gàbia 
(4 parets laterals + sostre) de 11m. x 24m. 

A continuació es mostren algunes fotografies de gateres d'altres municipis a mode 
d'exemple. 

 

   



   

 

D'aquesta manera es podran agrupar els gats segons necessitat (cadells, adults sans, adults 
malalts) i els gats tindran disponible una zona interior confortable i una zona exterior. 

VI. Instal·lacions i mesures de confort i higiene 

Es contempla la instal·lació d'un punt d'aigua amb una mànega per tal de facilitar la neteja 
de la gatera i la instal·lació d'una pica amb aigua potable per garantir que les persones 
que tinguin contacte amb els animals es puguin rentar les mans. 

En referència a la neteja de la instal·lació, es complirà el protocol de neteja i desinfecció 
elaborat i signat per un/a veterinari/a col·legiat/da, tal com estableix el Registre de Nuclis 
Zoològics de la Generalitat. Aquest protocol s'ha d'elaborar posteriorment a la construcció 
de la instal·lació per tal d'ajustar-se a les seves particularitats. L'entitat que gestioni la 
gatera es comprometrà, mitjançant conveni, a complir el protocol de neteja i una tècnica 
municipal en farà el seguiment. 

Els animals que hagin de ser transportats amb vehicle (des de la colònia o lloc de recollida 
fins la gatera, de la gatera a la clínica veterinària o viceversa), aniran sempre dins d'un 
transportin prèviament desinfectat (amb aigua a pressió i lleixiu o productes a base 
d'amoni quaternari) i cobert amb una manta/llençol. No és necessari establir mesures 
d'higiene específiques per aquest vehicle atès que els animals no tindran contacte en cap 
moment amb el vehicle. 

Pel que fa al confort dels animals, la instal·lació comptarà amb zones interiors on refugiar-
se del fred, de la pluja i del sol, (interior de les casetes de fusta, casetes de gos, amagatalls 
varis en la zona exterior de les casetes etc.) així com amb zones exteriors. Pel que fa a la 
zona exterior, caldrà cobrir part del sostre a base de teles especialitzades per tal de 
comptar amb alguna zona ombrívola ja que a l'emplaçament escollit hi toca molt el sol. 
En referència a la ventilació, la instal·lació és bàsicament exterior i les casetes de fusta 
compten amb portes i finestres que les fan fàcilment ventilables. 

Tots els gats disposaran de safates amb sorra per tal de poder fer les seves necessitats. 
Aquestes safates seran netejades i desinfectades periòdicament (tal com s'indicarà al Pla 
de neteja i desinfecció) i la sorra bruta i els excrements dels gats, tal com s'ha consensuat 
amb el servei de Neteja Viària de l'Ajuntament, dipositades als contenidors de rebuig 
instal·lats al carrer. 



VII. Gestió de l'equipament 

VII. a. Procediment per la prestació del servei 

Des dels serveis tècnics municipals es considera que la millor opció per a la gestió de la 
gatera és signar un Conveni amb una entitat animalista del municipi per totes les raons 
prèviament exposades a l'apartat "Antecedents". 

Per altra banda, tant les experiències d'altres ajuntaments que compten amb un 
equipament similar, com les recomanacions del Col·legi Oficial de Veterinaris de 
Barcelona, van en la línia d'abordar el tema de la gestió de colònies de gats de carrer 
conjuntament entre l'Ajuntament i les entitats animalistes del municipi, atès que aquestes 
persones són grans coneixedores de les característiques específiques dels animals i el 
territori del municipi i ja porten molts anys realitzant aquestes tasques 

 

 

VII.i. Tramitació de la llicència d'activitats 

Una vegada construït l'equipament, des de Salut es tramitarà la llicència d'activitats 
corresponent a través de la secció de Territori i Medi Ambient. 

 

VIII. Pressupost – Despeses 

El preu execució material de construcció d’una gatera és de 33.058,69 €. 

VIII.a. Construcció instal·lacions 

Es proposa contemplar la construcció de l'equipament tenint en compte els 4 elements 
que la composen, de manera independent: tancat, casetes de fusta, mòdul d'WC i 
emmagatzematge i instal·lacions.  

Al document de pressupost es detalla l'import aproximat de cada un dels elements malgrat 
encara no s'ha establert amb quina de les empreses es treballarà en cada cas. 



INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA GATERA MUNICIPAL DE 
MOLLET DEL VALLÈS. 
 

 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 
                             GENER 2023 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
De tots els materials col·locats en obre amb caràcter permanent,  s’haurà de lliurar a la D.F. la 
següent documentació: 
 

- Marcatge CE (etiquetat) 
- Fitxa d’especificacions de característiques tècniques complementàries al marc. “CE” 
- Declaració  “CE”  de conformitat del fabricant. 
- Certificat  “CE” de conformitat ( constructor). 
- Certificat d’homologació de planta de formigonat. 
- Albarans de formigó. 

 
NOTA: 
S’hauran d’anar presentant tots els documents relatius al control de qualitat, abans de col·locar 
el material en obra, per tal que la DF pugui avaluar-ne la seva acceptació. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ  ( ASSAJOS DE LABORATORI HOMOLOGAT ) 
 
1) FORMIGONS 
 
Executat. 
-( 1 ) Ut. mostreig, realització de con d’Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió (sèries de TRES provetes cilíndriques de 15x30cm. cada ut. de mostreig), 
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3. 
 
 
CONTROL D’OBRA ACABADA 
 
Al finalitzar l’obra la DF realitzarà inspecció de la totalitat de la mateixa i comprovarà el correcte 
funcionament dels sistemes constructius. 
 
En el mateix moment de finalitzar l’obra,l’empresa adjudicatària haurà de lliurar un dossier amb 
tots els documents de control de qualitat que contindrà: 
 

1. Documentació relativa als materials col·locats 
2. Informes de resultats del laboratori homologat que hagi realitzat els assajos 

especificats. 



PROJECTE CONSTRUCCIÓ GATERA MUNICIPAL

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 10/01/23 Pág.: 1

P-1 DESAGUE pa Partida alçada de desagüe de caseta, inclou colçes, tubs, etc..tot inclós. 410,00 €

(CUATROCIENTOS DIEZ EUROS)

P-2 DESAGUE2 pa Partida alçada de desagüe en zona de gatera, inclou colçes, tubs, etc., tot inclós. 410,00 €

(CUATROCIENTOS DIEZ EUROS)

P-3 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,32 €

(DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-4 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,36 €

(CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-5 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,31 €

(SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-6 E3152QM1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra
granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

56,61 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-7 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,12 €

(UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-8 E6185M6N m2 Pared divisoria de dos caras vistas de 20 cm de espesor de bloque hueco de mortero
cemento, de 400x200x200 mm, liso, gris con componentes hidrofugantes, categoría I según
la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero cemento 1:8 de cemento pórtland con caliza

32,27 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-9 E923U001 m2 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

5,79 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-10 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

19,85 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-11 E9C21324 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

23,24 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-12 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,98 €

(DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-13 EG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

293,33 €

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)



PROJECTE CONSTRUCCIÓ GATERA MUNICIPAL

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 10/01/23 Pág.: 2

P-14 EG22K911 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,68 €

(UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-15 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,84 €

(DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-16 EG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment 8,98 €

(OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-17 EHB1PB37 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 1 fluorescent de 18 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

55,60 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-18 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 56,19 €

(CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-19 ELEC pa. Partida alçada de escomesa eléctrica per gatera 6.950,00 €

(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-20 ERE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

39,47 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-21 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

9,70 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-22 G6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

27,66 €

(VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-23 PORTA UT. Subministre e instal.lació de porta de dues fulles batents, de 2,0 x 2,0 m. de llum de pas,
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor, tot inclós.

418,01 €

(CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-24 TOMAAIGUA pa. Partida alçada de toma d'aigua en zona de gatera, tot inclós. 490,00 €

(CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS)

P-25 XARXA m2. Xarxa de sostre 12,77 €

(DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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PROJECTE CONSTRUCCIÓ GATERA MUNICIPAL

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 10/01/23 Pág.: 1

P-1 DESAGUE pa Partida alçada de desagüe de caseta, inclou colçes, tubs, etc..tot inclós. 410,00 €

Sin descomposición 410,00000 €

P-2 DESAGUE2 pa Partida alçada de desagüe en zona de gatera, inclou colçes, tubs, etc., tot inclós. 410,00 €

Sin descomposición 410,00000 €

P-3 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

2,32 €

Otros conceptos 2,32000 €

P-4 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,36 €

Otros conceptos 5,36000 €

P-5 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

6,31 €

Otros conceptos 6,31000 €

P-6 E3152QM1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra
granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

56,61 €

B0411100 m3 Matacà de pedra granítica per a fonaments 8,30209 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

41,75398 €

Otros conceptos 6,55393 €

P-7 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,12 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00622 €

Otros conceptos 1,11378 €

P-8 E6185M6N m2 Pared divisoria de dos caras vistas de 20 cm de espesor de bloque hueco de mortero
cemento, de 400x200x200 mm, liso, gris con componentes hidrofugantes, categoría I según
la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero cemento 1:8 de cemento pórtland con caliza

32,27 €

B0E244L6 u Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de 400x200x200 mm, con componentes
hidrofugantes, de cara vista, gris, categoría I según norma UNE-EN 771-3

12,98659 €

Otros conceptos 19,28341 €

P-9 E923U001 m2 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

5,79 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 2,48688 €

Otros conceptos 3,30312 €

P-10 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des
de camió

19,85 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

12,33120 €

Otros conceptos 7,51880 €

P-11 E9C21324 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior

23,24 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,27600 €

B9C21324 m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 30x30 cm, preu alt, per a ús exterior 11,64800 €
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B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,57567 €

Otros conceptos 10,74033 €

P-12 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,98 €

BD13169B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,77500 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,77000 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04000 €

Otros conceptos 12,39500 €

P-13 EG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09, muntada superficialment

293,33 €

BG116D80 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons
esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43,
IK09

220,68000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 12,00000 €

Otros conceptos 60,65000 €

P-14 EG22K911 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,68 €

BG22K910 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,81600 €

Otros conceptos 0,86400 €

P-15 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,84 €

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,89760 €

Otros conceptos 1,94240 €

P-16 EG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment 8,98 €

BG61K020 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a muntar
superficialment

2,36000 €

Otros conceptos 6,62000 €

P-17 EHB1PB37 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 1 fluorescent de 18 W del tipus
T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada
superficialment al sostre

55,60 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,15000 €

BHU8T340 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 18 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

5,44000 €

BHB1PB32 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat per a 1 tub fluorescent de 18 W del
tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54

37,31000 €

Otros conceptos 9,70000 €

P-18 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 56,19 €

BJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4'' 45,83000 €
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Otros conceptos 10,36000 €

P-19 ELEC pa. Partida alçada de escomesa eléctrica per gatera 6.950,00 €

Sin descomposición 6.950,00000 €

P-20 ERE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

39,47 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,25000 €

Otros conceptos 37,22000 €

P-21 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95% PM

9,70 €

Otros conceptos 9,70000 €

P-22 G6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

27,66 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2.35 m

2,67732 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2.35 m 3,47480 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2.7
mm

4,44000 €

B0715000 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 3,30220 €

Otros conceptos 13,76568 €

P-23 PORTA UT. Subministre e instal.lació de porta de dues fulles batents, de 2,0 x 2,0 m. de llum de pas,
d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor, tot inclós.

418,01 €

B6A16DYB u Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2.2 mm de
gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables,
pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat

299,62000 €

Otros conceptos 118,39000 €

P-24 TOMAAIGU pa. Partida alçada de toma d'aigua en zona de gatera, tot inclós. 490,00 €

Sin descomposición 490,00000 €

P-25 XARXA m2. Xarxa de sostre 12,77 €

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda perimetral de 12
mm de diàmetre

3,20000 €

Otros conceptos 9,57000 €
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Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 01  ENDERROC I NETEJA

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 15,000 525,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 525,000

2 ERE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 02  INS. SANEJAMENT

1 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa 1,000 40,000 0,600 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,400

2 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa 1,000 40,000 0,600 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,400

3 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 50,000

4 DESAGUE pa Partida alçada de desagüe de caseta, inclou colçes, tubs, etc..tot inclós.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 DESAGUE2 pa Partida alçada de desagüe en zona de gatera, inclou colçes, tubs, etc., tot inclós.

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 03  INS. AGUA

1 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

2 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

MEDICIÓN DIRECTA 20,000

3 TOMAAIGUA pa. Partida alçada de toma d'aigua en zona de gatera, tot inclós.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb entrada i sortida d'1 1/4''

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 04  INS. ELÉCTRICA I IL.LUM.

1 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa 80,000 0,600 0,600 28,800 C#*D#*E#*F#
2 40,000 0,600 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 43,200

2 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa 1,000 40,000 0,600 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 40,000 0,600 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 28,800

3 EG22K911 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 50,000

4 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

MEDICIÓN DIRECTA 90,000

5 EG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 250 A, segons esquema Unesa número 7
, seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns
de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 EHB1PB37 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 1 fluorescent de 18 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís de planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada superficialment al sostre

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

7 EG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

8 ELEC pa. Partida alçada de escomesa eléctrica per gatera

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 05  TANCA PERIMETRAL

1 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 0,400 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#
3 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
5 20,000 0,400 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,480

2 E3152QM1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 0,400 0,400 4,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#
3 23,000 0,400 0,400 3,680 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,280

EUR
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3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 0,400 0,400 65,000 260,000 C#*D#*E#*F#
2 23,000 0,400 0,400 65,000 239,200 C#*D#*E#*F#
3 23,000 0,400 0,400 65,000 239,200 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,400 0,400 65,000 124,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 863,200

4 G6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de
malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i
part proporcional de pals per a punts singulars

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
4 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 109,000

5 PORTA UT. Subministre e instal.lació de porta de dues fulles batents, de 2,0 x 2,0 m. de llum de pas, d'acer galvanitzat en
calent, amb bastidor, tot inclós.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 XARXA m2. Xarxa de sostre

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE 20,000 30,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 600,000

7 E6185M6N m2 Pared divisoria de dos caras vistas de 20 cm de espesor de bloque hueco de mortero cemento, de 400x200x200
mm, liso, gris con componentes hidrofugantes, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero
cemento 1:8 de cemento pórtland con caliza

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murete exterior 24,000 0,600 14,400 C#*D#*E#*F#
2 11,000 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#
3 Murete gatera 22,000 0,600 2,000 26,400 C#*D#*E#*F#
4 9,000 0,600 2,000 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 58,200

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítulo 08  PAVIMENT

1 E923U001 m2 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL MEDICIÓN 102,000

2 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 102,000

3 E9C21324 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 5,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 102,000

EUR
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Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 01 ENDERROC i NETEJA

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 3)

2,32 525,000 1.218,00

2 ERE61140 u Poda d'arbre planifoli o conífera de < 4 m d'alçària, amb escala o
perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 20)

39,47 10,000 394,70

TOTAL Capítulo 01.01 1.612,70

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 02 INS. SANEJAMENT

1 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 4)

5,36 14,400 77,18

2 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 21)

9,70 14,400 139,68

3 ED111B61 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 12)

17,98 50,000 899,00

4 DESAGUE pa Partida alçada de desagüe de caseta, inclou colçes, tubs, etc..tot
inclós. (P - 1)

410,00 1,000 410,00

5 DESAGUE2 pa Partida alçada de desagüe en zona de gatera, inclou colçes, tubs, etc.,
tot inclós. (P - 2)

410,00 1,000 410,00

TOTAL Capítulo 01.02 1.935,86

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 03 INS. AGUA

1 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 4)

5,36 20,000 107,20

2 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 21)

9,70 20,000 194,00

3 TOMAAIGUA pa. Partida alçada de toma d'aigua en zona de gatera, tot inclós. (P - 24) 490,00 1,000 490,00

4 EJ2ZU005 u Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada i sortida d'1 1/4'' (P - 18)

56,19 1,000 56,19

TOTAL Capítulo 01.03 847,39

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 04 INS. ELÉCTRICA i IL.LUM.

EUR



PROJECTE CONSTRUCCIÓ GATERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO Fecha: 10/01/23 Pág.: 2

1 E222122B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora (P - 4)

5,36 43,200 231,55

2 G228F60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95% PM (P - 21)

9,70 28,800 279,36

3 EG22K911 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
muntat encastat (P - 14)

1,68 50,000 84,00

4 EG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
15)

2,84 90,000 255,60

5 EG116D62 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
250 A, segons esquema Unesa número 7 , seccionable en càrrega
(BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 13)

293,33 1,000 293,33

6 EHB1PB37 u Llumenera estanca amb tub protecció de policarbonat amb 1
fluorescent de 18 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de
planxa d'acer, reactància electrònica, IP-54, muntada superficialment
al sostre (P - 17)

55,60 6,000 333,60

7 EG61K021 u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment (P - 16)

8,98 4,000 35,92

8 ELEC pa. Partida alçada de escomesa eléctrica per gatera (P - 19) 6.950,00 1,000 6.950,00

TOTAL Capítulo 01.04 8.463,36

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 05 TANCA PERIMETRAL

1 E222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades
a la vora (P - 5)

6,31 16,480 103,99

2 E3152QM1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 6)

56,61 13,280 751,78

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

1,12 863,200 966,78

4 G6A19405 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2.7 mm,
pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P -
22)

27,66 109,000 3.014,94

5 PORTA UT. Subministre e instal.lació de porta de dues fulles batents, de 2,0 x 2,0
m. de llum de pas, d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor, tot
inclós. (P - 23)

418,01 2,000 836,02

6 XARXA m2. Xarxa de sostre (P - 25) 12,77 600,000 7.662,00

7 E6185M6N m2 Pared divisoria de dos caras vistas de 20 cm de espesor de bloque
hueco de mortero cemento, de 400x200x200 mm, liso, gris con
componentes hidrofugantes, categoría I según la norma UNE-EN
771-3 , tomado con mortero cemento 1:8 de cemento pórtland con
caliza (P - 8)

32,27 58,200 1.878,11

EUR
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TOTAL Capítulo 01.05 15.213,62

Obra 01 Presupuesto 01

Capítulo 08 PAVIMENT

1 E923U001 m2 Subbase de grava de pedra granítica de 8 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 9)

5,79 102,000 590,58

2 E936N1C0 m2 Solera de 20 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència
a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 10)

19,85 102,000 2.024,70

3 E9C21324 m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 30x30 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior
(P - 11)

23,24 102,000 2.370,48

TOTAL Capítulo 01.08 4.985,76

EUR
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NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  ENDERROC i NETEJA 1.612,70

Capítulo 01.02  INS. SANEJAMENT 1.935,86

Capítulo 01.03  INS. AGUA 847,39

Capítulo 01.04  INS. ELÉCTRICA i IL.LUM. 8.463,36

Capítulo 01.05  TANCA PERIMETRAL 15.213,62

Capítulo 01.08  PAVIMENT 4.985,76

Obra 01 Presupuesto 01 33.058,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.058,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto 01 33.058,69

33.058,69

euros



Ajuntament de Mollet del Vallès
Servei d'Obres
Oficina d'Arquitectura

PROJECTE EXECUTIU DE GATERA MUNICIPAL

EN MOLLET DEL VALLÈS

RESUM DEL PRESSUPOST

EXECUCIÓ MATERIAL OBRA 33.058,69

SEGURETAT I SALUT 661,17

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 33.719,86

DESPESES GENERALS 13% 4.383,58

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 2.023,19

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA PER CONTRACTE 40.126,63

IMPOST SOBRE ELVALOR AFEGIT (IVA) 21% 8.426,59

PRESSUPOST TOTAL DE L'OBRA 48.553,22

TOTAL PRESSUPOST DE L'OBRA PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 48.553,22

Són QUARANTA-VUIT MIL CINC CENCS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT I DOS CÈNTIMS D'EURO.

Mollet del Vallès, 23 de gener de 2023.

Cap de Servei de Territori PELS SERVEIS TÈCNIS MUNICIPALS

Vanesa Carmona Pérez Juan Carlos Cayuela Maestre
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DEMOLICIONS 
1.-Introducció. 

1.1 Definició: 

La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 

 Demolició manual (mètode clàssic).   
 Demolició per mètodes mecànics: 

demolició per arrossegament. 
demolició per empenta. 
demolició per entibament. 
demolició per bola. 

 Demolició per explosius (voladura controlada). 
 Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:  

Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest 
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

 Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o 
conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de 
gas, electricitat i aigua que hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de 
combustible, si els hagués. 

 La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per 
trencament de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs 
contaminació per aigües residuals. 

 La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
 I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el 

cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 

 una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, 
temps i cost. 

 una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, 
àrees d´aplec de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

 Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de 
runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de 
Protecció col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: 
tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la 
previsió de vies d’evacuació.  

 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 5/86 

DEMOLICIÓ  MANUAL  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala 
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 

La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

 Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
 Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
 Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
 Enderrocament de la coberta. 
 Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
 Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents 
plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda 
del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les 
subactivitats següents: 

 operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
 conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
 Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 

 Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 

 una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, 
àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma 
acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

 Eines manuals. 
 Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
 Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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DEMOLICIÓ MANUAL 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS  

(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les 
màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel 
nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
possible. 

Abans de la demolició: 

 L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada 
s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de 
seguretat vial corresponents. 

 Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, 
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 

 S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
 S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
 S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de 

pols durant  la realització dels treballs. 
 S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) 

per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la 
maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

 Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la 
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida 
envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

 Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius 
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

 Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per 
observar si aquestes progressen. 

 Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 

 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al 
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que 
s’abatin o es tombin. 

 Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
 En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar 

alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que 
no ha estat afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

 En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari 
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables 
en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems. 

 Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior 
a 6 metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda 
dels treballadors. 

 Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, 
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les 
runes cap a  l’interior de l’edifici que s’estigui demolint. 

 Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
 En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, 

tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
 En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de 

gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
 L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus 

punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de 
l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 

 En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
 S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o 

altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i 
endreçada. 

 No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, 
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les 
bastides. 
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 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 
afectades per aquestes. 

 Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a 
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

 Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
 A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment 

casc, botes de seguretat i granota de treball. 
 En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, 

aquest emprarà guants de cuir. 
 En cas que es generi pols es regaran les runes. 
 En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies 
respiratòries. 

 En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de 
protecció contraimpactes mecànics. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, 
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions 
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 

 Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les 
possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 

 S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL  
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, 
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu 
centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat: 

 Senyal de perill indefinit. 
 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de perill en general. 
 Senyal d’advertència de matèries explosives. 
 Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista 
 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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DEMOLICIÓ MANUAL 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 

Cascos. 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Cinturó de seguretat. 
Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
Granota de treball. 

 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 

Cascos. 
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
Guants de cuir. 
Davantal de cuir. 
Maniguets de cuir. 
Granota de treball. 
Botes de cuir amb polaines. 
Cinturó de seguretat anticaiguda. 

 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 

Cascos. 
Guants de cuir. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó de seguretat anticaiguda. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 

 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 

Cascos. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori. 

 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 

Cascos. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  
als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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MOVIMENT DE TERRES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

 Esplanacions:   
desmunts. 
terraplens. 

 Buidats. 
 Excavacions de rases i pous.  

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 
recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 

els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
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BUIDATS 

1.- Definició i  descripció. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 

1.2 Descripció: 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament  de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si 
no és així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i 
inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 
  
Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari:  

 conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació. 
 operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament. 
 conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
 senyalistes. 
  
Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a 
dir : 

 excavadores. 
 camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 
 
El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi 
hagués tancaments pantalla): 

 Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari. 
 Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels  

carrers. 
 Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació. 
 Evacuant les terres obtingudes en l´excavació. 
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BUIDATS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 
 

1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        BAIXA         MOLT GREU     MEDI 
2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                     BAIXA               LLEU         ÍNFIM 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  
5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA          GREU             BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.            BAIXA           GREU       BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.                BAIXA         MOLT GREU        MEDI  
16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 
20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 
21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 
22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  
23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.       ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 
28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic  degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció. 
(8) Risc  degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  degut a serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor  i  risc  degut al 
nivell de soroll. 
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BUIDATS 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i 

de les oficines. 
 S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 

moviment de terres. 
 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 

complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara 
no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions. 

PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de  buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 

dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible. 

 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 
progressen. 

 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de 
les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 

 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  
provocar una certa inestabilitat. 

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, 
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de 
seguretat, aquest també, convenientment ancorat.  

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada 

que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i 
seguretat. 

 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill 
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la 
pendent de la rampa.  

 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per  guiar l’entrada i  la sortida de camions 
a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial. 

 Aquest operari haurà  d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 
 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla  de malla lleugera i reflectora. 
 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels 

serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 
 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i 

davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre 
l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé 
de  5 metres). 

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida 
metàl·lica tubular modular. 

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 
l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les 
fonamentacions veïnes. 

 És  prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús. 
 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de 

seguretat de 90 cm. 
 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de 

quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que 

els  calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius. 
 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat 

d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat. 
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 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat. 
 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada 

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 

barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. 
Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 

 Senyal de perill indefinit.  
 Senyal del pendent de la rampa. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de pas preferent. 
 Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat :  

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de perill en general. 
 Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
Cascos. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 

  
 Treballs auxiliars (operaris): 

Cascos. 
Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla d’alta visibilitat. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RASES  I POUS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

 conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
 operaris per realitzar l’excavació manual. 
 operaris pels treballs d’estretament. 
 conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

 màquines excavadores. 
 camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

 Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
 Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
 En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        MÈDIA GREU MEDI 
 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 
 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 
3.- Norma de Seguretat. 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant. Si encara no fos així, es construirien . 

PROCÉS 

Rases 

 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  
amb  la corresponent experiència. 

 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 

estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials. 

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir 
utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior 
del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i 
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 

tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. 

el nivell superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 

palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
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 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per 
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar 
el risc de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó 
de seguretat convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la 
mesura del possible.   

 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser 
realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 
 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en 

la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 
 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 
 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 

entorns del pou. 
 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i 

alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 

Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  
de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la 
part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 
S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 
El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar . 
Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es 
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 
Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 
El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
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No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 
capacitat. 
S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

 
 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 

canalitzat cap al lloc de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 

un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit 
de vianants  a 1 metre. 

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per 
la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  

evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon 

estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 

anterioritat, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls on sigui precís. 

Elements Auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RASES I POUS 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat : 

 Senyal de perill indefinit. 
 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:  
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap.  
 Senyal de protecció obligatòria de la vista 
 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RASES I POUS 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
Cascos. 
Guants de cuir.  
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
 Treball en rases i pous (operaris)  : 

Cascos. 
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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FONAMENTS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició :  

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en 
funció del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

1.2 Tipus de fonamentació: 

Es classifiquen en dues famílies: 

 fonaments superficials. 
 fonaments profunds. 
  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

 corregudes. 
 lloses. 
 bigues flotants. 
 sabates 
 
En els fonaments profunds considerem: 

 els pilots realitzats in situ. 
 els pilots prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal 
de tots els elements que componen la fonamentació. 
 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció 
de la fonamentació. 

 Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins 
de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al 
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
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SABATES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.   

1.2 Descripció: 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden 
ser aïllades o  esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i 
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les 
característiques que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
 
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

 operaris per realitzar l’excavació manual. 
 conductors de la maquinària d’excavació. 
 ferrallistes. 
 encofradors. 
 conductors de formigonera. 
 operaris per al  bombeig del formigó. 
 gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 

 Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, 
etc. 

 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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SABATES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 
 11.-Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 
 16.-Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó 
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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SABATES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT   
 Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
 Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer: 

Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de 
cimentació. 
En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant 

PROCÉS   

 El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així 
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat a la mesura del possible. 

 S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
 S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits 

de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
 Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
 S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees 

de treball. 
 Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 

aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
 En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com 

formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, 
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

 Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del 
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

 Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
 En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, 

convenientment ancorades. 
 Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, 

de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 

 S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 
aigües. 

 Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar 
amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

 Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 
portaeines. 

 Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
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Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en 
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SABATES 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap.  
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SABATES                                     

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
Cascos. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 

 
 Treball amb armadures (operaris)  : 

Cascos. 
Botes de seguretat. 
Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
Granota de treball. 
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

 
 Treball de formigonat : 

Cascos. 
Botes de seguretat de canya alta. 
Guants de neoprè. 
Granota de treball. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

 Estructures de formigó armat in situ :  
de forjats reticulars.  
de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
de lloses. 

 Estructures metàl·liques:   
amb xarxes espaials.  
amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

 Estructures de fusta 
 Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

 Verticals: pilars o murs de càrrega. 
 Horitzontals: forjats. 
 Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 
seguretat. 

 Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 
apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones 
d’aplec del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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TANCAMENTS EXTERIORS 
1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

 blocs.  
 maons:  

obra vista. 
revestit. 
acabats penjats. 

 vidre. 

Façanes prefabricades:   

 tancament cortina.  
 plafons pesats de formigó.  
 plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, 
per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la 
confecció d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al 
lloc on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la 
grua torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i 
tenint present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball 
mitjançant  punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació 
del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les 
preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

 col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
 senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
 col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
 instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 

l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió 
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 operadors de grua. 
 manobres. 
 operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de 
la façana. 

 Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

 Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

 Eines manuals. 
 Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 

de les plantes. 
 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 

general. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del  Risc 
1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 
2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 
3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 
4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 
5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 
6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 
7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 
8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 
9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 
10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 
13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 
16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 
18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 
27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 
28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

 Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 

 Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

 En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

 El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
 S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  

dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  
 En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides 

i erosions.  
 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 

especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
 Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes 

de 30 Kg. 
 Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  
aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 37/86 

FÀBRICA DE MAÓ 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
 Bastides de façanes.  
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruixària i 20 cm. d'amplària. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   
 Treballs de transport (conductors): 

Cascos de seguretat. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

 
 Per als treballs del ram de paleta: 

Cascos de seguretat. 
Guants de cuir i lona. 
Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
Granota de treball. 
Botes de cuiro de seguretat. 
Cinturó de seguretat, si cal. 
Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 
1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

 Exteriors: 
aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 
d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 
s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix. 

 
 Interiors:  

aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 
fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres. 
enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 
acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 
l’operació més fina del lliscat. 
lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 
a sobre de la superfície del referit. 
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 
natural o artificial. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

 per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
 per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

 Revestits o xapats: 
col·locació d’ancoratge. 
muntatge de plaques. 

 Arrebossats:  
tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

 Pintures: 
la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 Adreçat:  
s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 
 operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
 operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

 maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
 estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 
 eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
 presa provisional d’aigua. 
 instal·lació elèctrica provisional. 
 instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 42/86 

REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos 
i materials a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
 En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 

proteccions i estabilitat. 
 Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat 

a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
 S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions. 
 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 

especial cura de no posar el peu sota del palet. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica. 

 És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes 
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb 
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 
penjada. 

 Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
 No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
 El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 

abatibles. 
 S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 

simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

 Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 

mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

 S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

 És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
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 Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

 S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, 
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

 El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà, 

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega 
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

 Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, 
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
 A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat  

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
a) Cascos de seguretat. 
b) Botes de seguretat. 
c) Granota de treball. 
d) Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita 

cilindrada). 
 
 Pels treballs de pintura: 

a) Cascos de seguretat. 
b) Guants de goma (neoprè). 
c) Granota de treball. 
d) Botes de cuir de seguretat. 
e) Cinturó de seguretat, si els calgués. 
f) Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
g) Pantalla facial, si correspon. 

 
 Pels treballs amb morters: 

a) Cascos de seguretat. 
b) Guants de goma (neoprè). 
c) Granota de treball. 
d) Botes de cuir de seguretat. 
e) Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
 Pels treballs d’aplacat o xapat: 

a) Cascos de seguretat. 
b) Guants de cuir i lona (tipus americà). 
c) Granota de treball. 
d) Botes de cuir de seguretat. 
e) Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
 



estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 46/86 

PAVIMENTS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 

 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de 
goma i policloroprè. 

 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la 
grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

 tipus de revestiments amb peces rígides:  
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 
 tipus de revestiments flexibles:  

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 
tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de 
goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 

 
 tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 
 enrajoladors i d’altres. 
 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

 Estris. 
 Eines manuals. 
 Presa provisional d’aigua. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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PAVIMENTS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials 
a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar 

el risc de pis lliscós. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 

grua. 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 

qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 

especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques. 

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas 
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 

paletitzats i totalment fetes les vorades. 
 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes 

de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport 

per evitar accidents per vessament de la càrrega.  
 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 

emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 

recentment solades. 
 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a 

on es vagi a col·locar. 
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 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 

indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol 

de “paviment lliscant” 
 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per 

risc elèctric. 
 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb 

els raspalls i papers de vidre. 
 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 

amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han 

de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 

làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es 
necessitin, màscara antipols. 

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 

"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 

plantes. 
 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 

d’evacuar als muntacàrregues. 

Flexibles 

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 

immediatament, per tal d’evitar incendis. 
 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 

constant, evitant atmosferes tòxiques. 
 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 
 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 

tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 

magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 
 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Grúes i aparells elevadors 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
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Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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PAVIMENTS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
Cascos de seguretat. 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
 Pels treballs amb coles i dissolvents: 

a. Cascos de seguretat. 
b. Guants de goma (neoprè). 
c. Granota de treball. 
d. Botes de cuir de seguretat. 
e. Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
f. Pantalla facial, si s’escau.  

 
 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 

g. Cascos de seguretat. 
h. Guants de goma (neoprè). 
i. Granota de treball. 
j. Botes de goma de seguretat. 

 
 Pels treballs de col·locació de paviment: 

k. Cascos de seguretat. 
l. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
m. Granota de treball. 
n. Botes de cuir de seguretat. 
o. Genolleres. 
p. Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
q. Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, 
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 
 acer. 
 acer inoxidable. 
 alumini (aliatges lleugeres). 
 fusta. 
 PVC (plàstics). 
 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

 acer. 
 fusta. 
 vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i 
armaris encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 
l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material 
a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues 
o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 
 fusters. 
 vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

 Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
 Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 
7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 
13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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RAM DE FUSTER 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 
d’obra. 

 A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
 Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 

qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

 En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

 És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 
amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 

 Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
 En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
 Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 

fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
 Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 

respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

 En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà.  

 Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

 Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

 Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

 Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

 Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
 Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 

procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i 
caigudes. 
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 Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 
“corrent d’aire”. 

 El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així 
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill 
d’incendi, i un altre de no fumeu. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó 
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 

 Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
 A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 

envidrant. 
 És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
 Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
 Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
 La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
 El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
 Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
 Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
 Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
 Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la 

part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs. 

 Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs 
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RAM DE FUSTER 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RAM DE FUSTER 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
r. Cascos de seguretat. 
s. Botes de seguretat. 
t. Granota de treball. 

 Pels treballs de fusteria de fusta: 
u. Cascos de seguretat. 
v. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
w. Granota de treball. 
x. Botes de cuir de seguretat. 
y. Cinturó de seguretat, si els calgués. 
z. Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
aa. Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

 Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
bb. Cascos de seguretat. 
cc. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
dd. Granota de treball. 
ee. Botes de cuir de seguretat. 
ff. Cinturó de seguretat, si els calgués. 
gg. Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

 Pels treballs de cristalleria: 
hh. Cascos de seguretat. 
ii. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
jj. Granota de treball. 
kk. Botes de cuir de seguretat. 
ll. Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un 
servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

 Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

 Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
mm. Fontaneria. 
nn. Sanejament. 
oo. Calefacció. 
pp. Gas 

 Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
 Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores 

i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors. 

 Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 
l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 electricistes. 
 ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 

fer regates, etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                    MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                  ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                   MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                                  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                               ALTA MOLT GREU ELEVAT 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 

lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar 

el risc d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella. 
 Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 

per altres en bon estat de manera immediata. 
 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 

s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Xarxa exterior elèctrica 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 
rases. 

 A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  

d’aquests elements més cinc metres. 
 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 

previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
 Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 

seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions 
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
 Reconeixement de l’absència de tensió. 
 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 
 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 

manipulació. 
 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 

seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 
 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 

l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 
 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a 

la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

 Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents: 

 placa d’identificació de cel·la. 
 Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 
 Esquema del centre de transformació. 
 Perxa de maniobra. 
 Banqueta aïllant. 
 Insuflador per a la respiració boca a boca. 
 En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 

perill. 
 En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 

de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

 La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4. 

 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988). 

 Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport: 
qq. Cascos de seguretat. 
rr. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
ss. Botes de seguretat. 
tt. Granota de treball. 

 
 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 

uu. Cascos de seguretat. 
vv. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
ww. Guants aïllants, si els calgués. 
xx. Granota de treball. 
yy. Botes de cuir de seguretat. 
zz. Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 
 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 

aaa. Cascos de seguretat. 
bbb. Guants aïllants. 
ccc. Granota de treball. 
ddd. Botes aïllants. 
eee. Protecció d’ulls i cara. 
fff. Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
ggg. Perxa aïllant. 

 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

hhh. Cascos de seguretat. 
iii. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
jjj. Granota de treball. 
kkk. Botes de cuir de seguretat. 
lll. Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
mmm. Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
nnn. Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 

ooo. Cascos de seguretat. 
ppp. Pantalla amb vidre inactínic. 
qqq. Guants de cuir. 
rrr. Mandil de cuir. 
sss. Granota de treball. 
ttt. Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació 
tèrmica dels radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

 les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
 les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 lampistes. 
 paletes. 
 operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d’aigua. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 
Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                               ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                             MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                   MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                    MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                                     MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.                       MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina 
de fer regates. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

Xarxa interior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar 

el risc d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 

paviment de dos metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 

les clavilles mascle-femella.  
 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 

d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures. 

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 

d’altres en bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo 

de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els 
riscos de cops i enganxades. 

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern. 

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina. 

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó 
de seguretat contra les caigudes. 

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant 
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.  

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
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 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i 
un altre de “No fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 

vàlvules antiretrocés. 
 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  

els parapets o baranes definitives. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada 
a rases. 

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 
ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
Senyal de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de no fumeu. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 Treballs de transport i fontaneria: 
uuu. Cascos de seguretat. 
vvv. Guants de cuir i lona (tipus americà). 
www. Botes de seguretat. 
xxx. Granota de treball. 
yyy. Cinturó de seguretat, si calgués  

 
 Pels treballs amb bufador: 

zzz. Cascos. 
aaaa. Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
bbbb. Guants de cuir. 
cccc. Mandil de cuir. 
dddd. Maneguins de cuir. 
eeee. Granota de treball. 
ffff. Botes de cuir amb polaines.  

 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

gggg. Cascos de seguretat. 
hhhh. Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
iiii. Granota de treball. 
jjjj. Botes de cuir de seguretat. 
kkkk. Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
llll. Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
mmmm. Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
nnnn. Cinturó de seguretat, si calgués  

 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 

oooo. Cascos de seguretat. 
pppp. Pantalla amb vidre inactínic. 
qqqq. Guants de cuir. 
rrrr. Mandil de cuir. 
ssss. Granota de treball. 
tttt. Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 

OXITALLADA   
 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 

següents condicions: 
uuuu. Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa 

protectora. 
vvvv. No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
wwww. Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i 

lligades. 
 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  que 

estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

xxxx. S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball 
amb major seguretat i comoditat. 

yyyy. S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada 
per eliminar la possibilitat d’accidents. 

zzzz. L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de 
soldador (casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, 
guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de 
seguretat. 

aaaaa. No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
bbbbb. No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
ccccc. Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les 

connexions de les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 
ddddd. Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les 

vàlvules antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 
eeeee. Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, 

aquestes, sota pressió a un recipient amb aigua. 
fffff. No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de 

tancar sempre el pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 
ggggg. S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
hhhhh. S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
iiiii. No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
jjjjj. S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
kkkkk. Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta 

adhesiva. 
lllll. S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè 

color vermell) 
mmmmm. No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin 

coure ; encara que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui 
serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost 
explosiu. 

nnnnn. Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar 
mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

ooooo. Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un 
local ben ventilat. 

ppppp. Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el 
treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

qqqqq. Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant 
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

 

ESCALES DE MÀ. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
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 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 

pressió. 
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 

treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 

corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 

abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran 

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat 
el fre d’estacionament. 

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 

estigui plana i sensiblement horitzontal. 
 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense 

cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 
 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de 

la cabina. 
 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant 

la permanència d’operaris sobre el basculador. 
 Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 

rrrrr. el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera 
protectora. 

sssss. s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la 
càrrega estarà equilibrada quan es carregui. 

ttttt. s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
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uuuuu. sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància 
de seguretat. 

vvvvv. si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
wwwww. si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les 

consignes pròpies en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
 Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 

no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 

 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

RETROEXCAVADORA 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

xxxxx. Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
yyyyy. Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

zzzzz. Posar el fre d’estacionament. 
aaaaaa. Posar en punt mort els diferents comandaments. 
bbbbbb. Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
cccccc. Treure la clau de contacte. 
dddddd. Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 

PLANTA DE FORMIGÓ 

b. La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de 
camions cap a l’interior de l’obra. 

c. Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
d. En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 

corresponents baranes de seguretat. 
e. L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
f. Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
g. Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar 

els camins de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
h. Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 
acabat el procés de formigonat de cada jornada. 

i. El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els 
interruptors diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

j. L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 
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k. La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

l. La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les 
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

m. Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de 
formigó (torreta de formigonat). 

n. La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

o. Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

p. És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

q. En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada. 

r. Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 

s. S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

t. Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
u. Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 

SERRA CIRCULAR 

v. S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
w. S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
x. S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
y. S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
z. Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
aa. En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
bb. S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

GRUA MÒBIL 

 Caldrà tenir present : 
a. Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
b. No es treballarà amb el cable inclinat . 

 S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l'’instrucció  
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 

 

ARMADURES 

cc. S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
dd. L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
ee. S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
ff. En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 

propera als accessos de l’obra. 
gg. L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 

fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

hh. En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
ii. Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
jj. Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
kk. Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 
ll. El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 
mm. En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
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EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA  

 No es realitzarà cap moviments sobtat, ni  alhora de deixar-la anar (la cullera) ni  en hissar-la, per  no 
disminuir la capacitat dels cables. 

 Els productes de la excavació es descarregaran a llocs concrets o directament al camió o traginadora de 
trabuc ”dumper”. 

 No es pot treballar en terrenys d’una pendent pronunciada, llevat que sigui absolutament necessari. 
 Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament .S’haurà de canviar el cable quan: 

a. aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada.  
b. presentin deformacions permanents per  aixafament, doblecs , allargaments, etc. 
c. s’observin fissures. 
d. hi hagi lliscament del cable respecte als terminals. 
e. quan el nombre dels seus filferros estiguin trencats en una proporció superior al 20% 

del total. 
 

PLANTA DE LLOTS TIXOTRÒPICS: 

nn. La planta de llots tixotròpics es situarà el més proper possible de l’accés a l’obra. 
oo. Es vetllarà per l’accés  a la part superior del dipòsit de llots tingui les proteccions necessàries per  evitar 

que es produeixi cap caiguda a diferent nivell. Per aquest motiu es col·locarà baranes a les escales i a 
les plataformes. 

pp. Es garantitzarà, a cada moment, la il·luminació de la planta. 
qq. El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els 

interruptors diferencials i magnetotèrmics que garantissin la protecció contra contactes. 
 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

 En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat. 

 L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
 S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
 Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
 Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
 En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
 El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
 La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
 Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 

a la nostra legislació vigent : 
a. RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

d’elevació i   la seva Manutenció. 
b. Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària 

MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues 
desmuntables per a l’obra. 

c. RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en 
referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 

 

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia) 

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment: 

 Comandaments, nivells i cables. 
 
I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions  dels cables, per a què ofereixin la seguretat respectiva (revisió del 
número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable). 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els llocs 
determinats amb aquesta finalitat. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per un operari 
de provada experiència. 
 
Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es procurarà 
mantenir el trèpan el més aixecat possible. 
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PASSAREL·LES 

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 

barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 

treball. 
 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 

format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 

portapinces. 
 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 

portaelectrodes i els borns de connexió. 
 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

ESMOLADORES ANGULARS 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 

lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc 
de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, 
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 

corresponent per a la mà. 
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 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades 
de la Grueta  “maquinillo”. 

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 
 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 

efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 
 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  

tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 
 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 

subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades 
en el cabrestant. 

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 
de falsa maniobra.  

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, 
a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa.  

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 

CARRETÓ ELEVADOR 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 

carretó fora de servei. 
 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 

fleixada i ubicada correctament. 
 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

d. no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
e. s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de 

recórrer. 
f. s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
g. s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
h. s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues 

paletitzades). 
i. no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
j. no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
k. s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 

prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
l. s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
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m. s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions 
del carretó amb la càrrega que es transporta. 

n. quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
o. sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de 

terra. 
p. en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal 

sonor intermitent. 
 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 

assegurances reglamentàries. 
 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 

motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es 
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 

del temps.  
 
 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
q. Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de 

càrrega del toro. 
r. Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de 

suportar i que aquesta  estigui en bon estat. 
s. Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
t. Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les 

forquilles. 
u. Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les 

càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades 
sota el palet. 

 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
v. Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de 

comandament en posició neutra. 
w. Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
x. Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al 

seu camí que pugui provocar qualsevol incident. 
y. Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, 

controlant la  seva estabilitat. 
z. No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
aa. No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
bb. S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
cc. Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens 

situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 
5%. 

 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 
s’hauran de prendre les següents precaucions : 

dd. S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar 
el pes del palet i  del toro. 

ee. S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 
 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 

circulació. 
 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 

d’estacionament i amb  el fre posat. 
 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi 

hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 
 També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a 

les operacions de descens de la mateixa. 
 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 

manteniment i deixar-lo fora de servei. 
 

FORMIGONERES PASTERES 

 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 
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 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 

 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador 
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  

terra. 
 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 

mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

BOMBAMENT DEL MORTER 

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, 
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un 
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 

 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 

 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a 
la sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 

 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 
aparellador o arquitecte tècnic. 

 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  
 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, 

es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 

 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

ff. Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la 
descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 
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gg. Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes 
de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

hh. 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
ii. 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

 Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
jj. Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la 

línia elèctrica. 
kk. posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants 

sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència 
del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 

 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
L’alineació i verticalitat dels muntants. 
L’horitzontalitat dels travessers.     
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
L’estat dels ancoratges de la façana. 
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
La correcta disposició dels  accessos. 

 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 
necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 
autor del projecte de muntatge. 

 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 

 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es 
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic 
competent. 

 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les 
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 
mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 

 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en 
condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

BASTIDES PENJADES. 

 S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i 
amb la corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 

 Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi 
assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 

 Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la 
bastida. 

 Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 
 Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres 

costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 
 La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 
 La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 
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 S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 
 Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 
 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

MÀQUINA DE TREPAR. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes 

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans 
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb 
filtre mecànic contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència. 

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 

PERFORADORA PORTÀTIL 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 

lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 

apliqui la broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 

contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 
 

COLISSA ELÈCTRICA 

rr. Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

ss. Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 
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tt. Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

uu. No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

vv. No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
ww. No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
xx. Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
yy. Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
zz. Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
aaa. No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
bbb. Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
ccc. Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
ddd. Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
eee. El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR 

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions 
metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general. 
 
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos 
d’accident i de la seva prevenció. 
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 

 Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits: 
 Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés 

directe als òrgans mòbils. 
 Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari 

encarregat de mantenir la màquina. 
 Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos 

addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari. 
 Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre 

ella. 
 Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades. 
 Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de 

conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en 
combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra. 

 En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit 
d’utilitzar al personal no autoritzat”. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 

 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
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 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint 
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de 
les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL.- 

 

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO.- 

 El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución a 

las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto. 

 Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la 

memoria descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones generales del Edificio. 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.- 

  

1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL.- 

 A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y materiales 

principales en ellas empleados. 

 Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su integridad, no 

existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a 

unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a formar parte de la misma. Así 

pues serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido anterior uso. Del 

mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese algún elemento o 

fábrica de anteriores edificaciones, no serán aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario para 

establecer las unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carácter histórico, 

artístico o monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente Legislación, en el 

supuesto de hallazgo de tesoros. 

 Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En 

ésta habrá al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El 

primero deberá tener al menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo 

estará provisto de todos los elementos precisos para una primera cura de urgencia. 

 El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista. 

 Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran 

establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnico de la Dirección 

General de Arquitectura, en Madrid-1948 y actualizado por la Dirección General de Arquitectura, 

Economía y Técnica de la Construcción en Madrid-1960 y según publicación del Ministerio de la 

Vivienda, así como las Normas Tecnológicas que serán de obligado cumplimiento en su total 

contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina y regula 

las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir 

las divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, 

preferentemente por el Arquitecto Director, a quien se considerará como única persona técnica 

para las dudas e interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el Arquitecto designado por 

la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de la zona y en último extremo a los tribunales 

competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 

 El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las 

partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades 
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que convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de 

Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento integrante del mismo. 

 

1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA.- 

 

 El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en los 

puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, 

que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra 

conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el 

Arquitecto Director. 

 Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 

preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo 

orden por escrito en contrario del Arquitecto Director. 

 Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o 

Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la 

obra. 

 Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 

construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de 

Condiciones varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y 

demás Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto Director de 

la Obra, por lo que el Arquitecto podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las 

condiciones exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna. 

 

1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN.- 

 El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince día siguientes a la fecha 

de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que 

se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 

 Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la 

adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de 

demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los 

materiales. 

 

1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS.- 

 Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas 

las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto 

en el artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá 

reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las 

cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

 

1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA.- 

 Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuesto adicionales o 

reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en 

el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del presupuesto de la 

obra. 



 

 
 

  6 

1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.- 

 El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de 

Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 

 Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 

estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados 

o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que por el Arquitecto Director o su auxiliares, no se le haya llamado la atención 

sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones 

parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo 

será de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez 

ejecutadas, hasta su entrega. 

 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los 

materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución 

de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y todo ello 

a expensas de la Contrata. 

 En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su demolición, 

no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las unidades en 

cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en relación al grado de 

acabado que se pretende para la obra. 

  

 En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de gran 

importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la 

rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en 

concepto de indemnización. 

 

1.9.- VICIOS OCULTOS.- 

 Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea 

defectuosos. 

 Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, 

siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

 

1.10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS.- 

 Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, para la 

cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de los Arquitectos Directores 

de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se extenderá un 

acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 
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 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 

fecha el plazo de garantía de un año. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, que 

la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un 

plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

 Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de 

fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 

 Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de 

la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las 

instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. 

 

1.11.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.- 

 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la 

obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante 

suyo nombrado por el de oficio. 

 

1.12.- PLAZO DE GARANTÍA.- 

 El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se 

efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al 

Constructor de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 

 Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 

prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el 

Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la 

fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 

 

1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.- 

 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción 

parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la 

Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 

 

1.14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.- 

 Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 

formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y 

conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda 

responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la 

Ley. 

 En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 

provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de 

ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de 

conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 
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1.15.- DIRECCIÓN DE OBRA.- 

 Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 

Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y 

ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en 

relación con los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a 

cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de las 

obras. 

 El Contratista no podrá recibir otras ordenes relativas a la ejecución de la obra, que las que 

provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas. 

 

1.16.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA.- 

 Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a 

este Pliego de Condiciones y a las ordenes e instrucciones que se dicten por el Arquitecto Director 

o ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos 

prudenciales para la buena marcha de las obras. 

 El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una caseta 

en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para 

poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia 

del Contratista un "libro de ordenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que 

hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que 

en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que preceptoramente tiene la obligación de 

cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la 

Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean 

inherentes al Contratista. 

 Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 

almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el 

lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por 

intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo 

relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones 

de obras. 

 La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con el 

presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar 

su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o 

alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en su valoración.  

 Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia 

de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

 Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

  Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias 

por la Dirección de la Obra. 

  Firmar las actas de replanteo y recepciones. 
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  Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones 

que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha 

liquidación. 

  Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 

aunque no esté expresamente estipulado en este pliego. 

 El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la 

Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 

 El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

 El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección 

Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

 

1.17.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA.- 

 Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 

 - Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la 

construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente 

sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, 

seguros, subsidiarios, etc... 

 - El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será 

responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a 

indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras 

que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 

 

1.18.- OBRAS OCULTAS.- 

 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al 

Arquitecto Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables 

para efectuar las mediciones. 

 

1.19.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.- 

 El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene 

específico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no 

eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo género 

que se deriven. 

 Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los 

trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas 

las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo 

como con las personas ajenas a la obra. 

 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos 

de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, 
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siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto 

pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier 

aspecto. 

 El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su 

cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios 

que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 

 

 

2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.- 

 Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las 

distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego, citándose como referencia: 

  - Normas MV. 

  - Normas UNE. 

  - Normas DIN. 

  - Normas ASTM. 

  - Normas NTE. 

  - Instrucción EH-88/91    EF-88   RL-88 

  - Normas AENOR. 

  - PIET-70. 

  - Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76. 

  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de Carreteras 

y Puentes. 

 Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión 

de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos 

Técnicos reconocidos. 

 Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo 

de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo 

encargado del Control de Calidad. 

 El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad 

para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de 

Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser 

sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el 

Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 

diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará 

sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección 

Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 
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2.1.- AGUAS.- 

 En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en 

obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

 Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo 

contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan 

ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la 

presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles 

en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 

 La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma 

indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, 

UNE 7132 y UNE 7235. 

 Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las 

condiciones que se exigen en la Instrucción EH-88/91. 

 

2.2.- ARENAS.- 

 La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá 

de los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

 
                           Cantidad máxima en 
               % del peso total de 
              la muestra. 
______________________________________________________ 
Terrones de arcilla...............   1,00 
 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133...................          
 
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE 7050 y que flota en un 
liquido de peso especifico 2......          0,50 
 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244................ 
 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO y referidos al árido seco           4 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120         0,4 
______________________________________________________ 
 
2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES.- 

 La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

      Cantidad máxima de 
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      % del peso total de 
      la muestra. 
______________________________________________________ 
Terrones de arcilla...............           0,25 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133................         
 
Particulares blancas..............           5,00 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134................         
 
Material retenido por el tamiz     0,063 
UNE 7050 y que flota en un liquido 
de peso especifico 2.              1,00 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7244.................... 
 
Compuesto de azufre, expresados en 
SO  y referidos al ácido seco. 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83,120....        0,4 
________________________________________________________ 

 

 El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 

con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de 

ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se 

comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni 

compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 

7234. 

 Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución 

de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EH-88/91. 

 

2.4.- CAL GRASA.- 

 La cal grasa procederá de la calcinación de las rocas calizas exentas de arcilla, con una 

proporción de materias extrañas inferior al 5%. El resultado de esta calcinación no contendrá 

caliches ni conglomerados especiales. Será inmediatamente desechada toda partida que ofrezca 

el menor indicio de apagado espontáneo. 

 Las cales que se utilicen para la confección de morteros cumplirán lo especificado en la norma 

UNE correspondiente. 

 

2.5.- CEMENTOS UTILIZABLES.- 

 El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 

Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de una 

categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. 



 

 
 

  13 

Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se 

exigen en el artículo 10º de la Instrucción EH-88/91. 

 El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, 

fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido. 

 En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 

conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los 

ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 

 

2.6.- YESO.- 

 El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 7 y medio 

por 100 de granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen y su 

aumento al fraguar no excederá de una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de 

la papilla de yeso fraguado no será inferior a 80 kg. por cm2. a los veintiocho días. 

 Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, en el Pliego 

General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de Construcción. 

 

2.7.- MORTERO DE CEMENTO PORTLAND.- 

 La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. 

Si el mortero va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y 

añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla 

junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohibe 

terminantemente el rebatido de los morteros. 

 Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y 

cuyas dosificaciones son como sigue: 

 

Mortero de cemento        Kg./cemento       M3/arena        L./agua 

Tipo 1:3                         440               0,975               260 

Tipo 1:4                       350               1,030               260 

Tipo 1:6                       250               1,100               255 

________________________________________________________ 

 

 No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los 

distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la 

Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto 

deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se 

puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes y agua 

empleados en su confección. 

 

2.8.- MORTERO DE YESO.- 

 Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso: 

 - 210 kg. de yeso blanco fino. 

  650 litros de agua.  

 - 850 kg. de yeso negro. 
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  600 litros de agua. 

 aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores. 

 Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, haciendo solamente 

la cantidad precisa en cada caso. 

 

2.9.- HORMIGONES.- 

 Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente 

presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del 

hormigón sin perjuicio de su resistencia. 

 Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se 

emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su 

confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se 

romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este 

último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 

 Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte 

de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma 

obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser 

considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le 

indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo 

para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de 

probetas serán por cuenta del Contratista. 

 Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su 

humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los 

cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después 

de abrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la evaporación 

rápida. 

 Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el 

cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EH-88/ 
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES 

(SEGÚN INSTRUCCIÓN EH-91) 
 

 ESPECIFICACIONES (1) 

CARACTERÍSTICAS GENERAL ELEMENTOS QUE VARÍAN 

  CIME. VIGA. PILAR 

TIPO DE CEMENTO 1-0/35    

ÁRIDO     

 CLASE     

 TAMAÑO MÁXIMO mm.  40 20 20 

HORMIGÓN     

 Dosificación (m3)     

  CEMENTO : Kg.  290 duras 363 

  GRAVA: Kg.  1360 1280 1280 

  ARENA: Kg.  680 640 640 

  AGUA: l.  160 180 180 

 ADITIVOS     

 DOCILIDAD      

  CONSISTENCIA PLÁSTICA    

  COMPUTACIÓN VIBRAR    

  Asiento en cono ABRHAMS 

cm. 

3    

 RESISTENCIA     

  A LOS 7 DÍAS : Kg./cm2     

  A LOS 28 DÍAS : Kg./cm2  150 175 175 

ARMADURAS     

 TIPO DE ACERO (5) AEH-500    

 RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 

Kg./cm2 

5.100    

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

 ENSAYOS DE CONTROL     

  NIVEL (7) NORMAL    

  CLASE DE PROBETAS (8) Cilindro 

15x30 cm. 

   

  EDAD DE ROTURA (9) 7 y 28 DÍAS    

  Frecuencia de ENSAYOS (10) 

(extensión de obra por ensayo) 

50 m3    

  N-Nº de series de probetas por 

ensayo correspondiente a 

distintas amasadas (11) 

6    

  N-Nº de probetas por cada serie 

(12) 

3    

 OTROS ENSAYOS (13) (realizados 

según EH-88/91) 

 

    

 CONTROL DE ACERO 

 

NORMAL    
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2.10.- ACEROS PARA ARMAR.- 

 El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, 

fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que 

llevar el sello de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán 

definidas por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no 

presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%. 

 Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán 

cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EH-88/91. 

 

2.11.- ACEROS LAMINADOS.- 

 Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán 

a las prescripciones contenidas en las normas MV-102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, así como la 

EM-62 y UNE-14035. 

 El director de la obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o 

investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo. 

 Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán: 

 - Acero tipo: A-42b. 

 - Límite elástico: 2.600 kg./cm2. 

 - Tensión máxima admisible de trabajo: 1.730 kg./cm2   

 

2.12.- LADRILLOS.- 

 El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo en 

cualquier caso bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura, 

tolerancias de dimensiones, etc... a las normas UNE-41004, PIET-70 Y MV-201/1972 Y RL-88. 

 La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos 

extraños, golpeados con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se ofrecerá 

en todos ellos lo más uniforme posible. 

 El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del fabricante, 

para cada clase de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los valores 

siguientes, dados en kg./cm2. 

 Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 

 Ladrillos perforados: 150, 200, 300 

 Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 

 No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 

 Ladrillos macizo: 100 kg./cm2. 

 Ladrillos perforados: 150 kg./cm2. 

 Ladrillos huecos: 50 kg./cm2. 

 

2.13.- VIDRIOS.- 

 Serán inalterables a la acción de los ácidos, salvo el fluorhídrico, ofreciéndose incoloros, sin 

aguas ni vetas así como tampoco burbujas, rayas y demás defectos. 

 Sus cualidades serán las establecidas en el presupuesto, debiendo aportarse y recibirse con la 

máxima pulcritud y esmero. 
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 Sus condiciones y calidades se ajustarán a las normas, NTE-FVE, NTE-FVP, NTE-FVT, PIET-

70 y UNE 43015. 

                                       

2.14.- PINTURAS Y BARNICES.- 

 Todas las sustancias de uso en pintura serán de superior calidad. Los colores preparados 

reunirán las condiciones siguientes: 

 a) Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen. 

 b) Fijeza en la tinta o tono. 

 c) Insolubilidad del agua. 

 d) Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones cuales quiera con aceites, colas, 

etc... 

 e) Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices. 

 Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente: 

 a) Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos. 

 b) Conservarán y protegerán la fijeza de los colores. 

 c) Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado. 

 Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 

fijadas en la NTE-Pinturas, y las normas UNE que en ella se indican, así como otras disposiciones 

urgentes, relativas a la fabricación y control industrial. 

 

2.15.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.- 

 Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese 

necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección 

Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto 

por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de 

Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y 

R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-

61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la 

Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que 

haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que 

estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 

 

2.16.- TUBOS PARA SANEAMIENTO.- 

 En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento deberán satisfacer las 

condiciones mínimas siguientes: 

 Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No se admitirán 

los que tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, ni rugosidades de 

mas de un milímetro de espesor. 

 Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos atmósferas, 

sin presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase. 

 En los tubos de hormigón centrifugado los distintos materiales que entran en su fabricación 

deberán cumplir las prescripciones que para ellos se indicaban en los apartados correspondientes. 



 

 
 

  18 

 Los tubos de gres deberán ser absolutamente impermeables y su uso quedará supeditado a 

su facilidad o resistencia al resquebrajamiento como consecuencia de asientos y dilataciones. La 

cocción de tubos y piezas de gres será perfecta, sin que se produzcan deformaciones o caliches, y 

su sección en fractura será vítrea, homogénea, compacta y exenta de oquedades. Serán 

inalterables, por la acción de los ácidos, y la absorción de agua no será superior al 5% de su peso. 

A efectos de pruebas de ensayo, cumplirán lo especificado en las Normas UNE-41009 y 41010 a 

41015 inclusive. 

 

2.17.- TERRAZOS Y BALDOSAS.- 

 Tanto en lo que respeta a las características de los materiales que entran en su fabricación, 

como a las condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones, espesores, rectitud de 

aristas, alabeos, etc. para su aceptación serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la 

Dirección General de Arquitectura y las Normas Tecnológicas RST-Terrazos y RSB-Baldosas. 

 

2.18.- BALDOSINES CERÁMICOS, AZULEJOS, PLAQUETAS CERÁMICAS.- 

 Análogamente al punto de terrazos, por lo que respeta a las características de los materiales 

empleados en su fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en lo que atañe a la 

geometría de las piezas, serán de aplicación las consideraciones del Pliego de la Dirección 

General de Arquitectura, y las Normas Tecnológicas RPA-Alicatados y RSB-Baldosas. 

 

2.19.- AISLAMIENTOS TÉRMICOS.- 

 Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 

fijadas en la Normativa vigente, viniendo obligado el Contratista a presentar el correspondiente 

Certificado de Garantía expedido por el fabricante. 

 Serán de preferente aceptación por parte de la Dirección Facultativa aquellos productos que 

estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica. 

 

2.20.- MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN.- 

 Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecución de impermeabilizaciones 

cumplirán las especificaciones reflejadas en los capítulos II al V, ambos inclusive, de la Norma 

MV.301. 

 Los fabricantes cumplimentarán lo que se especifica en esta Norma en cuanto a la 

designación de sus productos y garantizaran que el material que suministran cumple todas las 

condiciones que corresponden a la clase designada. 

 Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumplirán con la Normativa actual, y deberán 

estar en posesión de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa de su bondad para el 

comportamiento que se le requiere. Asimismo el Contratista presentará Certificado de Garantía de 

que el producto cumple con los ensayos que amparan el Documento de Idoneidad. 

 

2.21.- ALUMINIO.- 

 Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades 

constructivas serán de fabricación por extrusionado, y estarán sometidos a procesos de 

anodizado. El contratista deberá presentar Certificado de Garantía, en el que se haga constar por 
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el fabricante el cumplimiento de estas condiciones así como del espesor de la capa anódica, y el 

procedimiento de coloración.   

                                   

2.22.- PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS.- 

 El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y galvanizado por el 

procedimiento SENDZIMIR, que garantice la resistencia a la corrosión y asegure su inalterabilidad 

a las mas fuertes deformaciones. Los tratamientos de pintura y plastificado se realizarán por 

procesos tecnológicos que mantengan sus características a las mejoren. 

 Tendrán preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 

Idoneidad Técnica. 

 El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se haga constar por el 

fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo seguidos para su 

constatación. 

 

2.23.- SELLANTES.- 

 Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades 

siguientes: 

 - Garantía de envejecimiento. 

 - Impermeabilización. 

 - Perfecta adherencia a distintos materiales. 

 - Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión. 

 - Capacidad de deformación reversible. 

 - Fluencia limitada. 

 - Resistencia a la abrasión. 

 - Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas. 

 A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se haga 

constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos. 

 La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su aceptación. 
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2.24.- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA 

QUE DEBEN CUMPLIR CON UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE ESTE PLIEGO.-       

 

 
 

MATERIAL  PLIEGO, NORMA O 
INSTRUCCIÓN QUE 

DEBE SEGUIR.   

CALIDAD OBSERVACIONES 

   
Rellenos generales y 
con material filtrante.  

 PG-3-1975 MOP.       

 
Tubería porosa.   PG-3-1975 MOP.   ART.420   

 
Hormigones y sus 
componentes 

  IEH-91       Según se especifica 
en las Especificacio-
nes de Control de 
Calidad del Proyecto. 

 

 
Barras de acero para 
armaduras de hormi-
gón armado.      

IEH-91, Normas 
UNE36.088 y 36.097 
  

Según queda definida 
en las Especificacio-
nes de Control  del 
Proyecto.  

 

 
Mallazo electrosol-  
dado para armadu-
ras de hormigón ar-
mado. 

 IEH-91     Según queda defini- 
da en las Especifica-
ciones de Control del 
Proyecto.  

 

 
Forjados.      IEH-91/EF-88   Sobrecarga de uso de 

acuerdo con las 
Especificaciones del  
Proyecto.     

Será elegido por el 
Constructor pero de-
berá ser aprobado 
por la Dirección fa-
cultativa de la Obra y 
Organización de 
Control. 

   
 Acero laminado  MV-102/1964   A42-b     

 
Electrodos para unio-
nes soldadas. 

  UNE-14001  Adecuada al material 
de unión y posición 
de soldeo.   

Será elegido por el 
Constructor pero de-
berá ser aprobado 
por la Dirección fa-
cultativa de la Obra y 
Organización de 
Control. 

  
Ladrillo macizo, para 
fábricas de cerra-
miento cara vista.  

 UNE-41004 y PIET-
70 MV-201/1972   
UNE 67019-86/2R   
RL-88  

Macizo o perforado 
Calidad 1ª R-100  
kg./cm2.     
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 Ladrillo hueco.    UNE-41004 y PIET-

70 MV-201/1972     
UNE-67019-86/2R   
RL-88  

Calidad 2ª R-80     
kg./cm2.     

 

 
 Yesos.       Pliego General de  

Condiciones para la  
Recepción de Yesos 
 y Escayolas. 

Calidad 1ª, blanco. 
Calidad 2ª, negro.  

 

 
Cubiertas.  MV-301/1970, 

NTE/QAN NTE/QAT, 
NTE/QAA. NTE/QTF, 
NTE/GTG, NTE/QTL, 
NTE/QTP,  
NTE/QTS, NTE/QTT, 
 NTE/QTZ.  

Según Especificacio-
nes del Proyecto. 

 

 
 Pavimento asfáltico  PG-3 1975, MOP      

MTE/RSI.   
Según Especificacio-
nes del Proyecto. 

 

 
Baldosas de cemen-
to 

UNE-41003, 
NTE/RSB 

Losetas o losas de 1ª 
calidad, color. 

 

 
Terrazo en piezas UNE-41008, 

NTE/RST  
Baldosas. 1ª Calidad Se requerirá la apro- 

bación por parte de 
la Dirección de Obra.  

 
 Terrazo lavado.  NTE/RST.    40x40 Calidad 1ª.   Se requerirá la apro- 

bación por parte de 
la Dirección de Obra. 

 
Azulejos.    UNE-24007, 

NTE/RPA  
 Calidad 1ª. Blanco  
15x15. Calidad 2ª. 
Blanco  15x15.       

Según Especifica-
ción de Proyecto y 
según  su uso. 

      
 Gres.    NTE/RPA   Se requerirá la apro- 

bación por parte de 
la Dirección de Obra. 

 
 Parquet.   UNE 56808, 56809 y 

56810.   
  

 
Madera para carpin-
tería de huecos.   

PIET/70, NTE/FCM,  
NTE/PPM.        

Material según Es-  
pecificación de Pro  
yecto.     

Deberá ser aproba-
do por el Director de 
Obra.   

   
Material para car-   
pintería metálica.  

PIET/70, NTE/FCA.  
NTE/FCJ, NTE/PPA 

 Aluminio    Se requerirá la apro- 
bación por parte de 
la Dirección de Obra. 

 
 Vidrios.      PIET/70, NTE/FVE  Según especifica-   
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NTE/FVP, 
NTE/FVT,UNE-
43015, NTE/PPV.,  

ción de Proyecto. 

 
 Pinturas y barnices. Normas UNE GRU-

PO 48 
 Según especifica-

ción de otras partes 
de Proyecto.   

 
 Barandillas   Serán de acero de 

calidad A-42B de 
acuerdo con la Nor-
ma MV-102. Todos 
estos elementos se-
rán protegidos por 
galvanizado en ca-
liente cuyo espesor 
de capa no será in-
ferior a 30 mm. o 
pintura a base de dos 
manos de antioxi-
dante y dos de es-
malte. Realizado el 
ensayo de uniformi-
dad del galvanizado 
de acuerdo con las 
normas ATEG, debe-
rá conducir a resulta-
dos positivos. Tanto 
en lo que respeta a 
su fijación como al 
elemento, el su mini-
strador deberá faci-
litar la justificación de 
que es susceptible de 
soportar una ac-ción 
de 200 kg./ml. 
aplicada en la posi- 
ción más desfavora-
ble.    

  

 
Impermeabilizante  
de tradós.  

PG-3 1975 MOP 
Norma Grupo 41.   

  

 
Componentes de ins- 
talaciones Eléctri-cas. 
  

Normativa de Sello 
de Conformidad a 
Normas AEE y 
NormasUNE relacio-
nadas  con estas ins-
talaciones.  Norma 
NTE:    - IEB. - IEP.   
 - IEF.   - IEI.   

Acordes con la Espe- 
cificación del Regla- 
mento Electrónico de 
Baja Tensión.     

 

 
Componentes de la 
instalación de fonta-

 Norma NTE:     - 
IFC, IFA, IFF,   IFR, y 
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nería.  Normas UNE 
relacionadas. 

 
Componentes de la   
instalación de Sa-   
neamiento.       

Normas NTE:  - ISS, 
y Normas UNE rela-
cionadas.     

  

 
Componentes de la 
Instalación de Cale-
facción.     

Norma NTE:  - ICC, 
ICR. Y normas UNE 
relacionadas. Las 
instalaciones   por 
energía eléctrica o 
aire, deberán  ser 
consideradas en sus 
distintos aspectos.  
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3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN.- 

    El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las 

especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes: 

 - Normas MV. 

 - Normas Tecnológicas NTE. 

 - EH-88/91. 

 - EF-88. 

 - RL-88. 

 - Normas Tecnológicas de Calidad en Viviendas Sociales, Orden 24-11-76. 

 - Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para  Obras de  Carretera y Puentes (MOP) 

PG-3. 

 Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la 

correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a 

las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y 

guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de 

que estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser 

consideradas como "a buena cuenta". 

 

3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN.- 

3.1.1.- REPLANTEO.- 

 Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el Contratista 

de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u ordenes que se faciliten, 

realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores mayores de 

1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en las 

condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección Facultativa 

controlará todos estos trabajos a través de Arquitecto Director, Aparejador o persona indicada al 

efecto, si bien, en cualquier caso, la Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución 

del replanteo, nivelación, etc... 

 La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, 

siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, 

señales o elementos esenciales establecidos. 

 

3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS.-  

 Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las dimensiones, 

pendientes y características que se fijan así como los materiales señalados en medición. 

 En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaución o 

protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con las 

necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

 La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea más o 

menos que la calculada en el proyecto, abonándose por unidad de obra resultante. No se 

procederá al mezclado sin orden expresa de la Dirección. 
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 Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de 

producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la 

Contrata. 

 Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución 

por administración, salvo pacto en contrario. 

 

3.1.3.- POCERÍA Y SANEAMIENTO.- 

 Las obras de alcantarillado, atarjeas, pozos, registros, etc... se harán asimismo con los 

materiales marcados en medición y con las dimensiones y pendientes fijadas para cada caso, 

previos los replanteos que corresponden. 

 El ancho de la zanja para alojar los tubos de saneamiento será el necesario para poder 

ejecutar los trabajos de ejecución sin entorpecimientos. Estos se apoyarán sobre el material 

apropiado que recogerá la unidad correspondiente en medición y se rellenarán con tierras por 

tongadas de 20 cm. 

 Las arquetas y los pozos de saneamiento se bruñirán al interior con las aristas redondeadas y 

con pendientes hacia el tubo de salida. Antes de su ejecución se replantearán en situación y 

nivelación de acuerdo con la pendiente indicada. 

 Las arquetas no se taparán herméticamente hasta que se haya procedido a su perfecta 

limpieza y control. 

 Todos los materiales se protegerán perfectamente durante el transporte, uso y colocación de 

los mismos. 

 

3.1.4.- CIMENTACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS.- 

 La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, 

tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación. 

 Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, limpios 

y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para su perfecta 

ejecución y seguridad. 

 En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se tendrá en 

cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las tierras 

sobrantes. 

 Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se 

colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los 

arranques de muros y pilares, y de los diámetros y calidad indicados en mediciones y estructura. 

 El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando 

antes de colocar las armaduras. 

 No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas 

por la Dirección Facultativa. 

 Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de 

obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este último caso 

el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen bien en planos o por 

la Dirección Facultativa. 
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3.1.5.- ESTRUCTURA.- 

 La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas las normas en vigor, 

en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de elementos 

estructurales y ensayos y control de la misma según se especifica en las hojas adjuntas. 

Cumplirán las condiciones que se exigen en las Instrucciones EH-88/91 y EF-88, y Normas MV-

101, MV-102, MV-104, MV-105, MV-106, MV-107 y AE-88. 

 No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en 

la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma. 

 Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño 

especificado en los planos de estructura. 

 Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta 

como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y construcción definitiva de la misma. 

 Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño 

especificado en los planos de estructura. 

 Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta 

como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de encofrados, apeos y demás útiles 

de ayuda. 

 Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y después 

de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no procediéndose a su 

hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa. 

 Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos tanto 

de encofrado como de estructura. 

 En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, 

debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º. 

 Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se 

desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de vigas, losas 

y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de ninguno de estos 

elementos de la estructura. 

 En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas las uniones 

del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje del apoyo, así como a 

la colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada vigueta de acuerdo con los planos de 

estructura, y detalles, incorporándose también el mallazo de reparto. 

 Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos serán como mínimo de 15 

cms. 

 En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de la misma 

que no vayan cubiertas por el hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones estipuladas en 

la normativa vigente. 

 

 

3.1.6.- ALBAÑILERÍA.- 

 Las obras de fábrica de ladrillo, habrán de ejecutarse con toda perfección y esmero. Tendrán 

las dimensiones y espesores marcados en planos y medición. Llevarán las juntas verticales 

encontradas, y a nivel las horizontales, siendo su reparto como mínimo de veinte en metro. Los 



 

 
 

  27 

aparejos corresponderán a las necesidades de cada caso. Los ladrillos se sentarán a restregón, 

previamente humedecidos, cuidando que el mortero refluya por todas sus juntas. En los casos de 

discontinuidad se dejarán los muros escalonados para trabar con las fábricas siguientes. 

 Las bóvedas, arcos, etc... se ejecutarán sobre cimbra, con la precaución de aflojarla al 

terminar, para su perfecto asiento. Las bóvedas tabicadas, las bovedillas y forjados, llevarán las 

roscas, material y mortero que se indiquen en medición. 

 Las cornisas, repisas, impostas y voladizos, serán de la clase y fábrica que se marque, 

cuidando de su perfecta trabazón con el resto de las fábricas. 

 Las subidas de humos, conductos y registros, tendrán en general las secciones marcadas, así 

como las alturas y remates que al efecto se señalen. 

 La tabiquería se ejecutará con la clase de ladrillo y material indicado, haciendo su asiento con 

la clase de mortero que figure en medición. Todos sus paramentos quedarán perfectamente 

planos, sin alabeos y sus aristas regularizadas, para poder recibir los guarnecidos y tendidos con 

la menor cantidad posible de material, previa colocación nivelada de los correspondientes 

guardavivos. 

 Todos los guarnecidos y tendidos estarán perfectamente planos, procediéndose a su 

ejecución por medio de maestras con separaciones máximas de 2 m. 

 Los abultados de peldaños se podrán ejecutar con fábrica de ladrillo o con recrecido de la losa 

de hormigón en cuyo caso estará incluido en el precio y se comprobará perfectamente su 

ejecución de acuerdo con los planos correspondientes. 

 La composición de los respectivos morteros, será la señalada en medición y presupuesto para 

cada caso. 

 Los distintos tipos de cubiertas se ajustarán a las diferentes Normas Tecnológicas que le son 

de aplicación en función del material base y de acabado. 

 

3.1.7.- REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS.- 

 Los distintos revestimientos y pavimentos vendrán definidos en las unidades de mediciones, y 

en cuanto a su ejecución se regirán por las Normas Tecnológicas correspondientes. 

 Los paramentos interiores guarnecidos de yeso negro maestreado se realizarán con maestras 

cada 2 metros y en los ángulos y esquinas se realizarán maestras dobles a fin de que se salgan 

rectos los vivos y rincones. Sobre el guarnecido se hará el tendido de llana con yeso blanco 

tamizado, lavándolo después perfectamente. 

 Los enfoscados se harán con mortero de cemento en proporción indicada en la unidad de 

obra y de la misma forma que los tendidos. Los revocos pétreos se harán con arena de río, 

cemento y árido de piedra de mármol, quitando la capa de cemento superficial una vez fraguada 

dejando a la vista el grano de piedra. 

 Los nevados a la cal, se harán mezclando la cal apagada con arena de grano grueso. 

 Todos los revestimientos tanto en paredes como en techos serán resistentes a las heladas en 

función de sus características. 

 Los alicatados y pavimentos serán los indicados en las definiciones y mediciones, 

cumpliéndose las calidades por parte de las casas suministradoras de acuerdo con las normas 

exigibles. 
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 Previa a su colocación se hará un replanteo para comprobar el despiece y así evitar las juntas 

complicadas y roturas, exigiéndose en su ejecución, uniformidad, horizontalidad o verticalidad 

según los casos y planeidad, desenchándose las bolsas, coqueras y piezas rotas. 

 En la colocación de los rodapiés se cuidarán de que coincidan las juntas de éstos y la de los 

pavimentos. 

 En los casos de enrastrelados, enmoquetados y otros pavimentos continuos no se colocarán 

los pavimentos y revestimientos hasta pasados diez días de estar ejecutada la solera y capa 

niveladora, para evitar humedades. 

 En todos los casos antes de la ejecución definitiva se presentará a la Dirección Facultativa una 

muestra con una superficie mínima de 1 m2. tanto para revestimientos como en pavimentos sin 

cuyo requisito no sería dada por válida la ejecución de aquellos. 

 

3.1.8.- CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL.- 

 Las fábricas de mampostería se ejecutarán en forma que los muros queden perfectamente 

aplomados, con aristas verticales debiendo emplearse en su construcción piedras de dimensiones 

apropiadas y llevando además pasadores para su mejor trabazón en las fábricas. 

 Las partes de sillería, si son lisas, aplantilladas o decoradas, así como los chapados, se 

ajustarán a las respectivas memorias. Su asiento se hará en cuñas de madera y el recibido con 

lechada de cemento muy claro, dejando orificios para salida de aire. Los morteros tendrán la 

proporción fijada en presupuesto. 

 

3.1.9.- CARPINTERÍA DE ARMAR, DE TALLER Y METÁLICA.- 

 Todos los elementos de carpintería de armar que se empleen han de tener las dimensiones y 

escuadrías necesarias para cumplir las condiciones de resistencia que hayan de soportar. 

 La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de tipos de puertas, 

balcones, ventanas y demás que se faciliten en la memoria. Las espigas, acopladuras, molduras, 

tableraje y demás elementos, cumplirán las normas precisas en grueso, dimensiones y demás 

aspectos. Los contracercos en madera serán de un mínimo de 4x7 ó 4x11, según pertenezcan a 

tabique o tabicón, llevando los cabeceros cogote no inferior a 7 cm. 

 No se admitirán nudos soltadizos, resquebrajaduras, y uniones encoladas, así como golpes de 

obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en caso de madera y miniado en metálica y la total 

terminación de lijado, pintura o barnizado para su certificación como unidad ejecutada. 

 Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y características apropiadas a las 

superficies y peso de las hojas según las normas a aplicar. 

 Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y características adecuadas, 

según los planos de detalle exigiendo las mismas condiciones que para el resto de la carpintería 

de taller. 

 

3.1.10.- FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.- 

 Los aparatos sanitarios serán los que figuren en los planos y las mediciones, exigiéndose la 

marca, color y calidad definidas, no permitiéndose los aparatos defectuosos de fabricación, 

cambios de color, defectos del baño de porcelana, burbujas, poros, pelos o grietas. 

 Se colocarán perfectamente nivelados, sujetos al suelo. 

 No se admitirán los alicatados que se estropeen por culpa de la colocación de los aparatos o 

los accesorios, siendo de cuenta del Contratista la reposición de aquellos. 
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 Toda la grifería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente unida a los 

aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios. 

 La instalación de fontanería será la especificada en mediciones presentándose perfectamente 

unida a los aparatos y comprobándose su puesta a punto, para certificar los aparatos sanitarios. 

 La instalación de fontanería se montará a la vista de los planos definitivos de obra, para lo cual 

presentará la casa instaladora su correspondientes planos de montaje, exigiéndose esta premisa 

como condición previa. 

 La instalación de agua fría y caliente se ejecutará con el material previsto en la documentación 

del proyecto, sin abolladuras, y con las secciones precisas en el cálculo. Las uniones entre tramos 

de tuberías, así como las de estos a los aparatos serán del tipo apropiado de acuerdo con la 

normativa vigente de aplicación en función del material de ejecución. 

 La instalación de saneamiento se realizará con la tubería prevista en los desagües de los 

aparatos, manguetones y botes sifónicos con espesores adecuados a la normativa a aplicar, 

presentándose sin abolladuras ni cambio de secciones, y cuidando con la máxima exigencia las 

nivelaciones y recorridos horizontales que no excederán de 1,5 m. 

 El saneamiento vertical se realizará con tuberías tipo Drena o similar según especifique las 

mediciones, tratando los tramos enteros con juntas Gibaut o de botella según los casos, 

procurando el mínimo de juntas y uniones. 

 El Contratista está obligado a montar los aparatos necesarios para comprobar las debidas 

condiciones de la instalación en todos sus aspectos y como determine la Dirección Facultativa, de 

forma que se asegura la estanqueidad de la instalación para pruebas de carga de doble presión 

que la prevista para el uso normal, la libre dilatación y la protección de los materiales. 

 Para la ejecución de la red exterior de abastecimiento se asegurará también la estanqueidad y 

la posibilidad de vaciado y purgado de toda ó parte de la red. 

 Las tuberías de abastecimiento de agua deberán cumplir en toda su extensión el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden 

de 9 de Diciembre de 1.975. 

 

3.1.11.- ELECTRICIDAD.- 

 Los mecanismos de electricidad serán los que figuran en los planos y en las mediciones, 

exigiéndose la marca, color y calidad definidos en aquellos, no permitiéndose aparatos 

defectuosos, decolorados, con fisuras, etc... Toda la instalación cumplirá el Reglamento de Baja 

Tensión, y los distintos conductores tendrán las secciones mínimas que en él se prescriben. 

 Los mecanismos se instalarán nivelados y a las distancias que indique la Dirección 

Facultativa. 

 La instalación definitiva se montará con los planos de la casa montadora en los que se 

incluirán todos los pormenores de la instalación, exigiendo esta premisa como condición previa. 

 La instalación irá empotrada bajo tubo de policloruro de vinilo, y de acuerdo con todas las 

normas de Baja y Alta Tensión del Ministerio de Industria, en todo lo concerniente a tomas de 

tierra, disyuntores automáticos, simultaneidad, etc... así como a las particulares de la Compañía 

Suministradora. 

 Asimismo las canalizaciones se instalarán separadas 30 cm. como mínimo de las de agua, 

gas, etc... y 5 cm. como mínimo de las de teléfonos o antenas. 
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 Respecto a la instalación de conductos para teléfonos, estas se harán de acuerdo con las 

condiciones de la compañía suministradora C.T.N.E. teniendo en cuentas que las canalizaciones 

deberán ir separadas de cualquier otra un mínimo de 5 cm. 

 En cualquier caso todos los materiales de la instalación se protegerán durante el transporte, 

uso y colocación de los mismos. 

 La instalación de toma de tierra será de uso exclusivo para la puesta a tierra de toda la 

instalación eléctrica y del edificio completo. 

 La tensión de contacto será inferior a 24 V. en cualquier masa, y con una resistencia del 

terreno menor de 20 Ohmios. 

 

3.1.12.- CALEFACCIÓN.- 

 La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos de montaje de la casa instaladora que 

se designe al efecto, teniendo que cumplir las indicaciones de los planos y de las mediciones de 

tuberías y demás pormenores de la instalación. 

 Todos los cambios con respecto al proyecto deberán estar justificados por la contrata y no se 

certificara ningún cambio por olvido u omisión en la presentación del presupuesto del montaje con 

respecto al proyecto, exigiendo en todos los casos el perfecto funcionamiento de la instalación. 

 Se cumplirá el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente 

Sanitaria según R.D. de 6-8-80. 

 

3.1.13.- INSTALACIÓN DE GAS.- 

 Las instalaciones de gas serán realizadas en tubo de cobre visto de acuerdo con las 

indicaciones de la casa suministradora con las canalizaciones separadas de las demás un mínimo 

de 30 cm. 

 La conexión de los aparatos de quemado de gas tendrá su ventilación individual por medio de 

conducto apropiado y resistente al ambiente producto de la combustión, estanco y directo al 

conducto de evacuación; estas acometidas estarán separadas de las conducciones de gas un 

mínimo de 5 cm. 

 Se cumplirán la Norma Básica de Instalaciones de Gas en Edificios Habitables según O.M. de 

29-3-74 y el Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles de 26-10-73. 

 

3.1.14.- TELEFONÍA E INTERFONÍA.- 

 Estas instalaciones se efectuarán de acuerdo con las normas de la compañía suministradora 

C.T.N.E. y las conducciones se colocarán separadas de cualquier otra instalación, un mínimo de 5 

cms. 

  

3.1.15.- EVACUACIÓN DE HUMOS, GASES Y VENTILACIÓN.- 

 La evacuación de humos y gases se proyecta por conductos distintos y con acometidas desde 

el aparato a la canalización correspondiente. 

 Los conductos previstos serán de total estanqueidad, verticalidad, y sus materiales estarán 

protegidos en los casos necesarios; las canalizaciones estarán separadas de las instalaciones 

paralelas de gas un mínimo de 5 cms. 

 Las ventilaciones artificiales estarán ejecutadas por conductos homologados, con protección 

de los materiales en contacto con las demás unidades de obra y en los pasos de forjados, etc... 
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3.1.16.- TRABAJOS DE REMATE, DECORACIÓN Y VARIOS.- 

 Todos los trabajos de remate en sus diversas clases de pavimento, solados, alicatados, etc... 

se ejecutarán dentro de las calidades en los materiales que se expresan, con arreglo a las 

condiciones mínimas establecidas en los Pliegos Generales. 

 Los trabajos de decoración en piedra artificial, yesos, escayolas, etc.., con las mejores 

calidades y con arreglo a las muestras ejecutadas y a los detalles elegidos. 

 Las obras de pintura se harán con la clase de materiales que se especifiquen en medición, 

llevando como mínimo una mano de imprimación y dos de color que se designe, previa 

aprobación de las muestras que para cada caso se exijan. 

 Cuantas obras se han mencionado y aquellas otras que fuese menester ejecutar, se ajustarán 

en su ejecución a las mejores prácticas, y siempre a las instrucciones que se dictan por la 

Dirección o sus Auxiliares Técnicos de las obras. 

 Todas las memorias de estructura e instalaciones, conjuntamente con la de materiales, 

forman asimismo parte del Pliego de Condiciones, en cuanto a los oficios respectivos se refiere. 

 

3.1.17.- AYUDAS.- 

 El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados porcentualmente o 

especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos casos a través de partes de 

trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de alcanzar las cifras presupuestadas, 

las diferencias se descontarán de las certificaciones o de la liquidación final. En caso de superarse 

las previsiones recogidas en contrato el contratista no tendrá derecho a reclamar cantidad 

adicional alguna. 

 Se consideran ayudas las siguientes: 

 - Apertura de cierre y de rozas. 

 - Pasos en muros y forjados. 

 - Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y desplazamiento. 

 - Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y desplazamiento de los materiales 

pesados de la obra. 

 - Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de fábrica o en falsos techos de 

escayola, etc... 

 - Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de las 

instalaciones. 

 Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos que puedan ser 

medibles como unidades de obra y que recogemos a continuación. 

 - Excavaciones y rellenos. 

 - Construcción de barricadas. 

 - Pozos, aljibes, etc... 

 - Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica. 

 - Repuestos para inspección. 
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4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD.- 

 Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un 

Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de 

Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su 

responsabilidad el Control de Calidad de producción. 

 El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la 

Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos 

que se relacionan, así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección 

Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la 

buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación 

suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización del ensayo. 

 Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período 

constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los medios 

auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos ensayos y 

pruebas. 

 En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación 

de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento de 

cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en la 

situación en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo 

de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el Constructor 

tendrá derecho a realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el Director de Obra, y de 

acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de 

este contraensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, no 

pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados 

obtenidos del ensayo origen. 

 Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por 

circunstancias de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se juzgase 

como de posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el consentimiento de la 

Propiedad, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación del precio del material, a su 

criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más aceptable que 

proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es viable la sustitución del material, 

en función de los condicionamientos de plazo marcados por la Propiedad. 
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4.1.- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE CONTROLES A REALIZAR Y SU 

INTENSIDAD DE MUESTREO.- 

 MATERIAL       CONTROLES  A REALIZAR 

   

 INTENSIDAD DE 

MUESTREO 

   

 **CIMENTACIÓN**              

 

 Agua de cimentación.     Ensayo sobre agresividad.    1 Ensayo por obra. 

   

Terreno de cimentación.    De acuerdo con sus caracte- 

rísticas.    

 1 Ensayo por obra. 

    

 Hormigón.          Según EH-88/91. Realizado por Laboratorio 

homologado, según las   ca-

racterísticas del proyecto y el 

nivel normal. 

  

**SANEAMIENTO**    Comprobación de las carac-

terísticas de la tubería.  

Ensayo de flexión longitudi- 

nal (caso de que la tubería   

este situada a una cota su- 

perior a -3 m.).     

1 Ensayo por obra (cada  

ensayo consta de 3 de- 

terminaciones). 1 Ensayo por 

obra (cada  ensayo consta de 

3 determinaciones). 

  

 **ESTRUCTURA**        

 

 Estructura de hormigón       

 

 a) Cemento.  Según EH-88/91 y PCCH-64. 

   

 1 Ensayo de característi- cas 

físicas, químicas y   me-

cánicas al comienzo de  la 

obra.1 Ensayo cada tres 

meses   de obra, y no menos 

de tres ensayos durante la 

obra, de características   físi-

cas y mecánicas, pérdida al 

fuego y residuo    insoluble. 

             

 b) Hormigones.          Según EH-88/91 para el nivel 

correspondiente.   

Realización por parte del 

Laboratorio homologado   del 

control de hormigones para 

un nivel de control normal. 

Dos tomas de cuatro pro-

betas por lote de 500 m2. y 4 
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medidas de  consistencia en 

Cono de   Abrams por lote. 

          

 c) Barras lisas para hor-  

migón armado.         

Certificado de calidad del fa-

bricante según EH-88/91.     

Según UNE-36097    

Para nivel normal. 2 ensayos 

por diámetro empleado en 

cada obra. 

     

d) Barras corrugadas para  

hormigón armado.  

Certificado de calidad del  

fabricante según EH-

88/91.Según UNE 36088     

 Para nivel normal. 2 ensayos 

por diámetro empleado en 

obra. 

        

**ESTRUCTURA 

METÁLICA**    

  

 

 a) Acero laminado.   Según MV-102, según UNE 

36521-72, 36526-73, 36527-

73.  

1 ensayo de acuerdo con  

normas UNE por c/20 Tn.a 

tracción. 

       

 b) Electrodos para solda-  

dura.      

Identificación de marcas de 

calidad y aptitud para bal-deo. 

Según UNE-14001.   

1 vez al comienzo de la   

ejecución o siempre que     se 

plantee un cambio de   

electrodo. 

        

c) Soldadura.        Control de equipos 

instaladosy soldaduras en 

taller, y en obra.       

En taller una vez al co-  

comienzo de la ejecución.En 

obra de acuerdo con el  

volumen a ejecutar. 

   

 **FORJADOS**              

 

 Certificado de calidad del  

fabricante, comprobación de 

módulo y tipo de forjado.   

1 ensayo a cargo de ser- vicio 

de módulo de forja do tipo 

significativo em pleado en 

obra. 

         

 **ALBAÑILERÍA**        

 

 - Bloques y ladrillos.      Resistencia a compresión.   3 ensayos por suministrador. 

     

   Absorción.    3 ensayos por suministrador.  

      

  Heladicidad.           3 ensayos por suministrador.  

    

  Eflorescencias.   
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 - Yesos.       Principio y fin del fraguado. 1 ensayo por obra. 

   

 Finura molido.  1 ensayo por obra. 

   

 - Morteros.      Resistencia a compresión del 

  mortero.       Consistencia.    

     Aptitud de la arena para su 

  empleo.     

Uno por mes. 

     

 CHAPADOS Y SOLADOS    

 

 - Azulejos.     Certificado de calidad del 

fabricante. Según UNE 

24007. 

  

  3 ensayos por obra. 

     

 Certificado de calidad del    

fabricante. de densidad apa-

rente.Según UNE-7007. 

3 ensayos por obra 

    

 Determinación  Según UNE-

7008. Determinación Del 

coef. absorción del agua. 

3 ensayos por obra. 

       

 Según UNE-7015. Ensayo 

desgaste por rozamiento.      

3 ensayos por obra. 

    

 Según UNE-7033. Ensayo de 

heladicidad y permeabilidad.  

  

3 ensayos por obra 

 

   Según UNE-7034. Determi-

nación resistencia a flexión y 

al choque.  

3 ensayos por obra. 

 

PINTURAS GALVANIZADAS    

 

 (Placa cubierta)      Según Normas ATEG.        

Espesor de Cinc.  

1 ensayo por tipo. 

   

 Uniformidad.  1 ensayo por tipo. 

  

 CARPINTERÍA   Control dimensional.          1 ensayo por tipo. 
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 VIDRIERÍA     Control dimensional.   1 ensayo por tipo. 

       

  Planeidad.     1 ensayo por tipo. 

    

IMPERMEABILIZANTES  Verificación de certificado de 

origen.      

 

 

 Contenido de betún.       1 ensayo cada 5.000 m2. 

 

 Peso de lámina.     1 ensayo cada 5.000 m2. 

  

 Resistencia a tracción.  1 ensayo cada 5.000 m2. 

  

MATERIALES DE INSTA-

LACIONES 

Ensayo de tubos de conducto 

de instalaciones de fonta- 

nería y calefacción. Certifi-

cado de calidad del fabri- 

cante.          

3 ensayos por edificio. 
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5.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.- 

 Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las 

distintas unidades de obra, así como la valoración de las mismas. 

 El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición 

que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente 

con ellas. 

 En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su 

oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio 

asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra 

correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 

 Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese 

quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a 

Pliegos de Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, 

en forma inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra. 

 A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes unidades 

de obra. 

 

 

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.- 

 

5.1.1.- EXCAVACIONES.- 

 Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos y 

órdenes de la Dirección de la Obra. 

 El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación, incluso 

el transporte a vertedero o a depósitos de los productos sobrantes, el refinó de las superficies de 

la excavación, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y otros medios 

auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la 

extracción de las mismas, el desvió o taponamiento de manantiales y los agotamientos 

necesarios. 

 No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 

desprendimientos, ni los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la 

Dirección de Obra, ejecute el Constructor. 

 No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se pueda comprobar 

que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencia del constructor o 

a no haber cumplido las órdenes de la Dirección de Obra. 

 Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier profundidad, y en cualquier 

clase de terreno. 

 

5.1.2.- RELLENOS.- 

 Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre planos o perfiles 

transversales al efecto. 

 El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización de la 

unidad, así como el aporte de los materiales acordes con las especificaciones, medio auxiliares, 



 

 
 

  38 

etc... para obtener la unidad de obra terminada totalmente, cumpliendo las exigencias marcadas 

en el proyecto. 

  En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por sobreexcavaciones sobre 

las líneas teóricas o marcadas por la Dirección de Obra, estará el Constructor obligado a realizar 

estos rellenos en exceso a su costa, pero cumpliendo las especificaciones de calidad, todo ello 

siempre que no exista causa de fuerza mayor que lo justifique. 

 Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a toda 

la altura del mismo. 

 

 

5.2.- SANEAMIENTO.- 

 

5.2.1.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.- 

 Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 

 El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, 

rellenos, etc... necesarios para dejar completamente terminada la unidad tal y como se encuentra 

definida en los documentos del proyecto. 

 

5.2.2.- TUBERÍAS EN GENERAL.- 

 Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados sobre Ud. totalmente terminada, sin 

incremento alguno por empalmes o enchufes, piezas especiales, etc... que quedará incluido en el 

metro lineal especificado. 

 El precio comprende los materiales, mano de obra, medios auxiliares, excavación de tierras, 

rellenos, etc... necesarios para dejar completamente terminada la unidad. Incluye asimismo, la 

base de asiento según las especificaciones del proyecto u órdenes de la Dirección de Obra, 

realización de corchetes de ladrillo, fijaciones, etc... 

 

5.2.3.- SUMIDEROS.- 

 Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 

 El precio asignado comprende la realización de la boca de desagüe y la fabricación, 

suministro, colocación y fijación de la rejilla, de acuerdo con las especificaciones de proyecto, para 

dejar la unidad totalmente terminada y limpia de acumulaciones de materiales extraños de 

cualquier tipo, hasta la recepción provisional de las obras. 

 

 

5.3.- CIMENTACIÓN, SOLERAS Y ESTRUCTURA.- 

 

5.3.1.- HORMIGONES.- 

 Se medirán y abonarán por m3. resultantes de aplicar a los distintos elementos hormigonadas 

las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Dirección de Obra. 

 Quedan incluidos en el precio de los materiales, mano de obra, medios auxiliares, encofrado y 

desencofrado, fabricación, transporte, vertido y compactación, curado, realización de juntas y 

cuantas operaciones sean precisas para dejar completamente terminada la unidad de acuerdo 

con las especificaciones del proyecto. 
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 En particular quedan asimismo incluidas las adiciones, tales como plastificantes, acelerantes, 

retardantes, etc... que sean incorporadas al hormigón, bien por imposiciones de la Dirección de 

Obra o por aprobación de la propuesta del Constructor. 

 No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y reparar las 

superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o presenten defectos que a 

juicio de la Dirección Facultativa exijan tal actuación. 

 No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la cimentación, 

debiendo el Contratista incluirlos en su precio si estimase este encofrado necesario. 

 

5.3.2.- SOLERAS.- 

 Se medirán y abonarán por m2. realmente ejecutados y medidos en proyección horizontal por 

su cara superior. 

 En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, precios para 

encofrado, desencofrado, fabricación, transporte, vertido y compactación del hormigón, obtención 

de los niveles deseados para colocación del pavimento asfáltico, curado, parte proporcional de 

puntas, barrera contra humedad, y cuantas operaciones sean precisas así como la parte 

proporcional de juntas que se señalen, para dejar completamente terminada la unidad. 

 Quedan en particular incluidas en el precio, las adiciones que sean incorporadas al hormigón 

bien por imposiciones de la Dirección de Obra, o por aprobación de la propuesta del Director. 

 No serán de abono las operaciones que sean preciso efectuar para separación de superficies 

que acusen defectos o irregularidades y sean ordenadas por la Dirección de Obra. 

 

5.3.3.- ARMADURAS.- 

 Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de aplicar el peso del 

metro lineal de los diferentes diámetros a las longitudes acotadas en los planos. Quedan incluidos 

en el precio los excesos por tolerancia de laminación, empalmes no previstos y pérdidas por 

demérito de puntas de barra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el constructor en la formación 

del precio correspondiente, ya que no serán abonados estos conceptos. 

 El precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la 

realización de las operaciones de corte, doblado y colocación de las armaduras en obra, incluso 

los separadores y demás medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las 

especificaciones de proyecto. 

 No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados tras la 

aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos. 

 

 

5.3.4.- FORJADOS.- 

 Se medirán y abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados y medidos por la cara 

superior del forjado descontando los huecos por sus dimensiones libres en estructura sin 

desconcar anchos de vigas y pilares. Quedan incluidos en el precio asignado al m2. los macizados 

en las zonas próximas a vigas de estructura, los zunchos de borde e interiores incorporados en el 

espesor del forjado, e incluso la armadura transversal de reparto de la capa de compresión y la de 

negativos sobre apoyos. 

 El precio comprende además los medios auxiliares, mano de obra y materiales, así como las 

cimbras, encofrados, etc... necesarios. 
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5.3.5.- ACERO LAMINADO Y OBRAS METÁLICAS EN GENERAL.- 

 Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos. 

 El peso se deducirá de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las 

dimensiones correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los facilitados por la 

Dirección de la Obra durante la ejecución y debidamente comprobados en la obra realizada. En la 

formación del precio del kilogramo se tiene ya en cuenta un tanto por ciento por despuntes y 

tolerancias. 

 No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras causas, ejecuta 

el Constructor. 

 En este caso se encontrará el Constructor cuando sustituya algunos perfiles o secciones por 

otros mayores, con la aprobación de la Dirección de la obra, si ello se hace por conveniencia del 

constructor, bien por no disponer de otros elementos en su almacén, o por aprovechar material 

disponible. 

 En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el presupuesto, se abonará la 

cantidad especialmente consignada por cada una de ellas, siempre que se ajusten a condiciones y 

a la forma y dimensiones detalladas en los planos y órdenes de la Dirección de Obra. 

El precio comprende el coste de adquisición de los materiales, el transporte, los trabajos de taller, el 

montaje y colocación en obra con todos los materiales y medios auxiliares que sean necesarios, el 

pintado de minio y, en general, todas las operaciones necesarias para obtener una correcta 

colocación en obra. 

 

 

5.4.- ALBAÑILERÍA.- 

 

5.4.1.- FABRICAS EN GENERAL.- 

 Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de 

obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

 Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, se 

medirán descontando los huecos. 

 Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores 

correspondientes al marco de ladrillo empleado. 

 Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, 

transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar 

completamente la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

 No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los correspondientes 

a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la excavación, por 

error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 

 

5.4.2.- ESCALERAS.- 

 Se medirán y abonarán por superficies de tableros realmente construidos en metros 

cuadrados. 

 El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 

necesarios para terminar la obra incluido el abultado de peldaños. 
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5.4.3.- ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y REVOCOS.- 

 Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie total realmente ejecutada y 

medida según el paramento de la fábrica terminada, esto es, incluyendo el propio grueso del 

revestimiento y descontando los huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. 

 En fachadas se medirán y abonarán independientemente el enfoscado y revocado ejecutado 

sobre éste, sin que pueda admitirse otra descomposición de precios en las fachadas que la suma 

del precio del enfoscado base más el revoco del tipo determinado en cada caso. 

 El precio de cada unidad de obra comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones 

y medios auxiliares necesarios para ejecutarla perfectamente. 

 

5.4.4.- CONDUCTOS, BAJANTES Y CANALONES.- 

 La medición de las limas y canalones se efectuará por metro lineal de cada clase y tipo, 

aplicándose el precio asignado en el cuadro correspondiente del presupuesto. En este precio se 

incluye, además de los materiales y mano de obra, todos los medios auxiliares y elementos que 

sean necesarios hasta dejarlos perfectamente terminados. 

 En los precios de los tubos y piezas que se han de fijar con grapas, se considerarán incluidas 

las obras oportunas para recibir las grapas, estas y la fijación definitiva de las mismas. 

 Todos los precios se entienden por unidad perfectamente terminada, e incluidas las 

operaciones y elementos auxiliares necesarios para ello. 

 Tanto los canalones como las bajantes se medirán por metro lineal totalmente instalado y por 

su desarrollo todos los elementos y piezas especiales, de tal manera, que en ningún caso sea 

preciso aplicar más precios que los correspondientes al metro lineal de canalón y bajante de cada 

tipo, incluso a las piezas especiales, bifurcaciones, codos, etc, cuya repercusión debe estudiarse 

incluido en el precio medio del metro lineal correspondiente. 

 La valoración de registros y arquetas se hará por unidad, aplicando a cada tipo el precio 

correspondiente establecido en el cuadro del proyecto. En este precio se incluyen, además de los 

materiales y mano de obra los gastos de excavación y arrastre de tierras, fábricas u hormigón 

necesarios y todos los medios auxiliares y operaciones precisas para su total terminación.  

 

5.4.5.- VIERTEAGUAS.- 

 Se medirán y abonarán por metro lineal. 

 El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 

necesarios para la completa terminación de la unidad de obra. 

 

5.4.6.- CHAPADOS.- 

 Se medirán y abonarán por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada, medida 

según la superficie exterior, al igual que los enfoscados. 

 El precio comprende todos los materiales (incluidos piezas especiales), mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad de obra con 

arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

 Cuando los zócalos se rematen mediante moldura metálica o de madera, esta se medirá y 

abonará por metro lineal, independientemente del metro cuadrado de chapado. 
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5.4.7.- RECIBIDO DE CONTRACERCO Y CERCOS.-  

 Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y de acuerdo con la designación 

del cuadro de precios. 

 El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 

para dejar totalmente terminada la unidad. 

 No se incluye en el precio el contracerco, que quedará incluido en las unidades de carpintería. 

 

5.4.8.- CUBIERTAS.- 

 Se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de cubierta realmente ejecutada en 

proyección horizontal. 

 En el precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios auxiliares 

necesarios para dejar totalmente terminada la unidad de acuerdo con las prescripciones del 

proyecto. 

 En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, tanto 

de superficies horizontales como de verticales. 

 

5.5.- AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES.- 

 Se medirán y abonarán por m2. de superficie tratada o revestida. El precio incluye todos los 

materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones precisas para dejar totalmente 

terminada la unidad. 

 No se abonarán los solapes que deberán contabilizarse dentro del precio asignado. 

 

5.6.- SOLADOS Y ALICATADOS.- 

 

5.6.1.- PAVIMENTO ASFALTICO.- 

 Se medirá y abonará en m2. de superficie realmente ejecutada y medida en proyección 

horizontal. El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, es decir, tanto la capa de imprimación como la realización del pavimento, incluso sus 

juntas. 

 

5.6.2.- SOLADOS EN GENERAL.- 

 Se medirán y abonarán por m2. de superficie de pavimento realmente ejecutada. 

 El precio incluye el mortero de asiento, lechada, parte proporcional de juntas de latón, las 

capas de nivelación, y en general toda la mano de obra, materiales, medios auxiliares, y 

operaciones precisas, para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las 

prescripciones del proyecto. 

 En las escaleras, los peldaños se medirán por ml. y por m2. las mesetas y rellenos. 

 

5.6.3.- RODAPIES Y ALBARDILLAS.- 

 Se medirán y abonarán por ml. realmente ejecutados efectuándose la medición sobre el eje 

del elemento y en los encuentros se medirán las longitudes en ambas direcciones. 
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 El precio incluye la totalidad de la mano de obra, materiales, medios auxiliares, parte 

proporcional de piezas especiales, y operaciones para dejar terminada la unidad según se 

especifica en el proyecto. 

 

5.6.4.- ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS.- 
 Se medirán y abonarán por m2. de superficie realmente ejecutada medida sobre la superficie 
del elemento que se chapa, es decir, descontando huecos, pero midiendo mochetas y dinteles. El 
precio comprende todos los materiales, incluyendo piezas romas, y otras especiales, mano de 
obra, operaciones y medio auxiliares necesarios para la completa terminación de la unidad con 
arreglo a las especificaciones del proyecto. 
 

5.7.- CARPINTERÍA.- 
 

5.7.1.- PUERTAS, ARMARIOS, VENTANAS, POSTIGOS Y VIDRIERAS.- 
 Se medirán y abonarán por la superficie del hueco en m2, esto es por la superficie vista por 
fuera, incluyendo el cerco, pero no el contracerco. 
 En el precio quedan incluidos los materiales, fabricación en taller, transporte, tanto de las 
puertas, armarios, ventanas, postigos y vidrieras, incluyendo el cerco, el contracerco, herrajes de 
colgar y seguridad y maniobra, tapajuntas, guías de persianas, guías de colgar con su capialzado 
y tapaguias, mano de obra, operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar totalmente 
terminada la unidad según queda especificada. 
 

5.7.2.- CAPIALZADOS Y TAPAS DE REGISTRO.- 
 Se medirán y abonarán por ml. medida su longitud en superficie vista y dirección horizontal 
sobre la unidad de obra terminada. 
 El precio incluye todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones para 
dejar terminada totalmente la unidad y en las tapas de registro los herrajes de colgar, maniobra y 
cierre. 
 

5.7.3.- PERSIANAS ENROLLABLES.- 
 Se medirán y abonarán por m2. de superficie de hueco medido en el mismo criterio que la 
carpintería. 
 En el precio quedan incluidos todos los materiales, persiana, eje metálico, accionamiento, 
cinta y recogedor, soportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares para fijación en obra y 
en general todo lo que exija la completa terminación de la unidad de acuerdo con los 
especificaciones del proyecto. 
 
 

5.8.- CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA.- 
 

5.8.1.- EMPARRILLADOS METÁLICOS Y BARANDILLAS.- 
 Se medirán y abonarán en m2. de superficie totalmente ejecutada. 
 El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y parte 
proporcional de elementos de anclaje y fijación para dejar totalmente terminada la unidad y su 
protección a base de dos manos de antioxidante y dos de esmalte. 
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5.8.2.- ACERO LAMINADO.- 
 La definición y formas de medición y abono de este precio es análogo al señalado 
anteriormente. 
 

5.8.3.- TUBOS Y OTROS PERFILES METÁLICOS.-  
 Se medirán y abonarán por ml. medidos sobre su eje y contando entregas y solapes. 
 El precio incluye los materiales, mano de obra, operaciones, medio auxiliares, soldadura, parte 
proporcional de elementos de fijación y piezas especiales, y en general todo lo preciso para la 
completa terminación de la unidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
 

5.9.- VIDRIERÍA.- 
 

5.9.1.- VIDRIOS Y CRISTAL.- 
 Se medirá y abonará por m2. de superficie real colocada de vidrio incluyendo el precio todos 
los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares, para dejar la obra totalmente 
terminada. 
 
 

5.10.- PINTURAS Y BARNICES.- 
 

5.10.1.- PINTURAS Y BARNICES.- 
 Se medirá y abonará por m2. de superficie real, pintada, efectuándose la medición de acuerdo 
con las formas siguientes: 
 - Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá descontándose huecos. Las molduras se 
medirán por su superficie desarrollada. 
 - Pintura o barnizado sobre carpintería: se medirá a dos caras incluyéndose los tapajuntas. 
 - Pintura o barnizado sobre zócalos y rodapies: se medirá por ml. 
 - Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras. 
 - Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras. 
 - Pintura sobre capialzados: se medirá por ml. indicando su desarrollo. 
 - Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la unidad a 
pintar, se medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas, se medirán 
independientemente ambos elementos. 
 - Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por elementos si no queda incluida la 
pintura en la medición y abono de dicha unidad. 
 - Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada. 
    En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano de obra, 
operaciones y medios auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso 
la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la aplicación de la pintura. 
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5.11.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.- 
 

5.11.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS.- 
 El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc..., 
abarca: 
 Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y 
carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, 
así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean 
precisas. 
 Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 
ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 
gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 
entendiendo 
que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el 
proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 
 No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos 
o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el 
presupuesto. 
 

5.11.2.- RELACIONES VALORADAS.- 
 Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de 
los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada 
mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 
 El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 
disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; 
transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con 
ellas. 
 Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 
correspondiente. 
 Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo 
tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 
 

5.11.3.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR.- 
 El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, 
en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores a 
las consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo hayan 
sido expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado establecido 
en el artículo correspondiente. 
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